
 
 
 
 
 

 
 

CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS 
XI ASSEMBLÉIA GERAL 

QUÉBEC, CANADÁ 
6 A 9 DE SETEMBRO DE 2011 

 
Comissão sobre Democracia e Paz 

Quinta-feira, 8 de setembro de 2011, 9h00 às 12h00 
 
 

Relatório das Atividades 2010-2011 e 
Plano de Trabalho 2011-2012 

 
 
 
1. Continuação da temática: "Contribuição parlamentar para a democracia: esboço de 

critérios aos parlamentos das Américas" 
 

Na Assembléia Geral Extraordinária da COPA, realizada em Querétaro, no México, em 
julho de 2010, o documento "Contribuição parlamentar para a democracia: esboço de 
critérios aos parlamentos das Américas" foi apresentado aos membros da Comissão sobre 
Democracia e Paz da COPA. Essa iniciativa da COPA insere-se no marco de uma reflexão 
mundial, visando identificar as problemáticas da democracia nos parlamentos. Através 
desse documento, os parlamentos membros da COPA poderão basear sua reflexão sobre 
uma série de critérios que eles mesmos teriam adotado para avaliar o nível democrático de 
seu funcionamento. 
 
Durante a X Assembléia Geral da COPA, realizada em Mar del Plata, na Argentina, em 
novembro de 2010, os parlamentares das Américas foram convidados a examinar 
atentamente essa questão na companhia de um especialista do National Democratic 
Institute For International Affairs. Após a adoção dos critérios da democracia parlamentar 
pela X Assembléia Geral da COPA, que será em Québec, de 6 a 9 de setembro de 2011, 
os parlamentares serão convidados, no decorrer do ano, a efetuar um exercício de 
autoavaliação de sua própria assembléia parlamentar. Com relação a esse assunto, a 
Secretaria da Comissão compromete-se em desenvolver uma ferramenta de autoavaliação 
para os parlamentos das Américas no início do ano de 2012. 

 
 

Para continuar o trabalho iniciado sobre o assunto, a Comissão estabeleceu o seguinte 
calendário: 

 
• XI Assembléia Geral: painel visando fazer um estudo aprofundado do documento 

"Contribuição parlamentar para a democracia: esboço de critérios aos parlamentos 
das Américas" (organizado em colaboração com o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento), e adoção do documento; 
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• Entre a XI e a XII Assembléia Geral: desenvolvimento de uma ferramenta de 
autoavaliação para os parlamentos das Américas e a realização de uma reunião / 
painel sobre essa temática; 

• XII Assembléia Geral: mesa redonda dos parlamentares das Américas sobre os 
processos de autoavaliação iniciados localmente com o objetivo de redigir um 
relatório sobre o assunto. 

 
 

2. Implementação das recomendações contidas no balanço 2005-2011 do Programa 
das Missões de Observações Eleitorais da COPA 

 
Durante a X Assembléia Geral da COPA realizada em Mar del Plata, na Argentina, a 
Comissão comprometeu-se em elaborar um relatório do Programa das Missões de 
Observação Eleitoral da organização. Após seis anos de existência, somos obrigados a 
admitir a grande popularidade desse programa, enfrentado os meios limitados de que 
dispõe, acabou criando uma forte pressão. O objetivo do balanço é, então, fazer 
recomendações, visando consolidar a credibilidade e assegurar a durabilidade do 
programa, a fim de que a experiência desenvolvida pela COPA nessa área seja mantida e 
reforçada. 
 
O balanço contém 12 recomendações que serão submetidas aos membros da Comissão 
durante a sessão plenária da XI Assembléia Geral da COPA. No decorrer do próximo ano, 
a Comissão pretende, em colaboração com o Comitê Executivo da COPA, iniciar o 
trabalho de implementação das recomendações. Um relatório sobre o acompanhamento 
desse dossiê será apresentado na XII Assembléia Geral da COPA. 

 
 
3. Continuação da implementação do programa de Missões de Observação Eleitoral 

(MOE) da COPA 
 

O programa de missões de observação eleitoral da COPA foi criado em 2005. Desde 
então, doze missões foram realizadas sob a supervisão da Comissão sobre Democracia e 
Paz, sendo que a última ocorreu na eleição para governador do Estado do México em julho 
de 2011. A fim de continuar a implementação do programa, as seguintes ações são 
propostas para o ano 2011-2012: 

 
• Divulgação do relatório de missão realizado no Estado do México em julho de 2011. 

 
De acordo com os critérios estabelecidos no "Regulamento das missões de observação 
eleitoral da COPA", adotado em 2005 no Brasil e modificado em 2009 na Argentina, a 
Comissão sobre Democracia e Paz recomendará os andamentos a serem dados para o 
envio de missões de observação eleitoral na ocasião de exercícios democráticos 
seguintes: 

 
• eleição presidencial na República Dominicana em 16 de maio de 2012; 
• eleições presidencial e legislativas no México em 1o de julho de 2012. 
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4. Realização de uma reunião da Comissão sobre Democracia e Paz entre as duas 

Assembleias Gerais e apoio direto aos parlamentares participantes dos projetos da 
Comissão 

 
Baseado em seu programa das missões de observação eleitoral e nas várias questões 
críticas abordadas durante essas missões, a Comissão sobre Democracia e Paz da COPA 
deseja ampliar substancialmente o ritmo de suas atividades nos próximos anos. Essa firme 
intenção de proporcionar um espaço de intercâmbios dinâmico para os parlamentares das 
Américas insere-se, aliás, no marco da vontade do presidente da COPA, Sr. Jacques 
Chagnon, de atribuir maior dinamismo aos trabalhos das comissões da nossa organização 
interparlamentar. Para tanto, a Comissão sobre Democracia e Paz pretende organizar um 
encontro antes da próxima assembléia geral, a fim de aprofundar a temática dos critérios 
da democracia parlamentar nas Américas e relançar a questão do financiamento dos 
partidos políticos no continente. 
 
Mantendo essa mesma perspectiva, a Comissão implantará um sistema de 
acompanhamento ou apoio específico aos parlamentares com o objetivo de fazer o 
acompanhamento desses assuntos junto às respectivas assembléias. Esse apoio da 
presidência, auxiliada pela Secretaria, poderá resultar em um intercâmbio constante e 
regular com os parlamentares concernidos feito por e-mail, telefone ou outros meios, a fim 
de assegurar uma evolução eficiente do trabalho, identificar as dificuldades encontradas e 
desenvolver diversas pistas de soluções. 

 
 
5. Relançamento da temática: "Financiamento dos partidos políticos nas Américas" 
 

Na Assembléia Geral realizada no México em setembro de 2008, os parlamentares das 
Américas recomendaram à Comissão sobre Democracia e Paz "redigir um relatório de 
apresentação dos principais programas de financiamento e de controle dos partidos 
políticos nas Américas e organizarem um seminário sobre o tema para que os 
parlamentares das Américas possam compartilhar suas experiências"1. 
 
Na IXe Assembléia Geral, realizada em Salta, na Argentina, em 2009, foi apresentado um 
quadro de análise comparativa sobre o financiamento dos partidos políticos. Em seguida, 
na Assembléia Geral Extraordinária realizada no México, em julho de 2010, foi feito um 
lembrete sobre a importância da participação dos parlamentares sobre esse assunto. 
Temos de admitir que a amostra das informações obtidas é insuficiente para a redação de 
um relatório que corresponda às expectativas dos parlamentares. 

 
Com o propósito de responder positivamente à recomendação elaborada em 2008, no 
México, a Comissão estabeleceu o seguinte calendário: 

 
• Entre a XI e XII Assembléia Geral: organizar um seminário sobre essa temática em 

que os Parlamentares serão convidados a compartilhar suas experiências e as 
práticas vigentes em seus respectivos Estados em termos de financiamento dos 

                                                 
1 Confederação Parlamentar das Américas, Recomendação sobre o financiamento dos partidos políticos e o 

controle dos gastos eleitorais vigentes nas Américas, Cidade do México, VIII Assembléia Geral da 
COPA, 10-13 set. 2008. 
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partidos políticos; 
• XII Assembleia Geral: apresentação e entrega do relatório final sobre o 

financiamento dos partidos políticos e tomada de posição. 
 
6. Vigilância em relação às situações de crise nas Américas 
 

A Comissão sobre Democracia e Paz também tem o mandato de efetuar uma vigilância 
das situações de crise política nas Américas. 
 
No decorrer do próximo ano, a Comissão pretende dar prosseguimento à vigilância e 
analisar todas as questões vinculadas à democracia e ao estado de direito. 
Os parlamentares da COPA estão igualmente convidados a apresentar temas para estudo. 
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Comissão sobre Democracia e Paz 
 

Cronograma de trabalho da Comissão 
 
 
1. XI Assembléia Geral 
 
Local: Québec, Canadá. 
Data: Quinta-feira, 8 de setembro de 2011. 

Conteúdo:  
1. Adoção do documento sobre os critérios da democracia parlamentar. 
2. Acompanhamento do programa MOE: adoção do balanço. 
3. Recomendações para futuras missões de observação eleitoral. 

 
2. Reunião / Painel da Comissão 
 
Local:  A ser definido.  
Data:  2012. 

Conteúdo:  
1. Apresentações da ferramenta de autoavaliação sobre os critérios da democracia 

parlamentar. 
2. Mesa redonda sobre o financiamento dos partidos políticos. 

 
3. XII Assembléia Geral 
 
Local:  Assunção, Paraguai. 
Data:  A ser definido. 

Conteúdo:  
1. Mesa redonda dos Parlamentares das Américas sobre os processos de autoavaliação 

dos parlamentos em relação aos critérios de democracia da COPA. 
2. Apresentação e entrega do relatório final sobre o financiamento dos partidos políticos e 

tomada de posição. 
3. Acompanhamento das recomendações do programa das MOE. 
4. Acompanhamento do programa das MOE. 

 
4. Missões de observação eleitoral 2010-2011 
 
República Dominicana: eleição presidencial em 16 de maio de 2012. 
 
México: eleições gerais em 1o de julho de 2012. 
 
 
 


