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1. Relatório de Atividades da Comissão de Democracia e Paz para o período 
2014-2015  
 
1.1. Programa de missões de observação eleitoral  

 
1.1.1. Implementação do Balanço do programa das Missões de Observação Eleitoral da COPA 
 
A pedido da Comissão de Democracia e Paz, a Secretaría do Quebec elaborou um Balanço do 
programa das Missões de Observação Eleitoral da COPA (MOE), o qual foi apresentado na reunião 
da Comissão que se reuniu em Santa Fé, Argentina, dias 12 e 13 de abril de 2012.  
 
Depois da adoção das 12 recomendações formuladas neste balanço, a Secretaria do Quebec 
dedicou-se a sua aplicação. Até a data, mais da metade das recomendações aplicaram-se total ou 
parcialmente. Algumas implicavam a modificação do Regulamento sobre as Missões de Observação 
Eleitoral da COPA. Estas mudanças têm sido aprovados primeiro pelos membros da Comissão, e 
depois, pelo Comitê Executivo da COPA, no marco da XIII Assembleia Geral da COPA, levada a cabo 
em Assunção, Paraguai, de 3 a 5 de novembro de 2014. 
 
1.1.2. Missão de observação eleitoral no México, eleições legislativas de 7 de junho de 2015 
 
No marco da XIII Assembleia Geral celebrada em Assunção, Paraguai, a Comissão adotou uma 
recomendação para o envio de uma missão de observação eleitoral ao México, no marco das 
eleições legislativas de 7 de junho de 2015. A Secretaria do Québec, em colaboração com a 
Presidenta da COPA, preparou a missão, na qual participaram 5 delegados. A delegação deslocou-se 
a 75 locais de votação, nos arredores da Cidade de México.  
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1.2. Reunião da Comissão de Democracia e Paz, Assunção, Paraguai, 4 de novembro de 2014  
 
Segundo previsto no Plano de Trabalho 2013-2014, a Comissão terminou o estudo do tema sobre o 
Tratado sobre Comércio de Armas. Para preparar o conteúdo da reunião, a Secretaria da Comissão 
continuou sua investigação e análise do tema, em colaboração com a Sra. Luzia Cónsoli, 
Coordenadora Regional para o Projeto de armas em América Latina e o Caribe do Escritório das 
Nações Unidas sobre Droga e Delito (ONUDD), e Sra. Simonetta Grassi, coordenadora global. 
 
Para ajudar aos parlamentares a obter um melhor conhecimento deste tema, a apresentação das 
duas coordenadoras centrou-se mais especificamente nos diversos instrumentos jurídicos 
internacionais que regem o comércio de armas. Sua apresentação também proporciona aos 
parlamentares ferramentas, tais como modelos de leis em matéria de comércio de armas. 
 
1.3. Reunião da Comissão de Democracia e Paz, Guanajuato, México, 9 de setembro de 2015 
 
Segundo o previsto no Plano de Trabalho 2014-2015, a Comissão estuda, no marco da presente 
assembleia geral, o tema “Papel dos meios de comunicação nas campanhas políticas”. Uma 
apresentação por parte do Secretário de Assuntos Políticos da OEA, Sr. Francisco Guerreiro, tem 
sido proporcionada. Esta apresentação abordou também os temas “Segurança nos sistemas 
eleitorais americanos” e “O fortalecimento das instituições democráticas”.  
  
1.4. Colaboração administrativa com o Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral 
(DECO) da Organização dos Estados Americanos (OEA)  
 
A princípios de 2015, a Comissão e o DECO escreveram um ao outro para estabelecer um plano de 
trabalho comum. Entre outras coisas, o plano propunha que o DECO proporcionasse um especialista 
sobre o tema do papel dos meios de comunicação nas campanhas políticas. Este tema é estudado no 
marco da presente assembleia geral. 
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2. Plano de Trabalho da Comissão de Democracia e Paz para o período 2014-
2015 
 

2.1. Estudo do tema: “As sanções e os delitos eleitorais penais” 
 
No marco da próxima reunião anual da Comissão e dada a vontade de aprofundar a colaboração 
entre a OEA e a COPA em matéria de observação eleitoral, propõe-se estudar o tema das sanções e 
os delitos eleitorais penais. 
 
Um ou vários especialistas da OEA estariam convidados a proporcionar uma apresentação sobre 
este tema, dada a ampla experiência da OEA em matéria eleitoral e as numerosas recomendações 
emitidas nos relatórios de missões de observação eleitoral.  
 
2.2. Aplicação continua do Balanço das MOE da COPA  
 
O presidente da Comissão e a Secretaria comprometem-se a continuar com a aplicação das 12 
recomendações contidas no Balanço do programa de MOE da COPA e a fazer um relatório sobre o 
tema em a próxima reunião anual do Comitê.  
 
2.3. Recomendação para a próxima missão de observação eleitoral  
 
De acordo com os critérios que figuram em o relatório sobre as missões de observação eleitoral da 
COPA apresentados em a reunião do Comitê Executivo celebrada em a Cidade de México, México em 
2006, a Comissão de Democracia e Paz recomenda que uma missão de observação eleitoral se 
desloque com motivo do exercício seguinte na democracia. 
 

• Primeiro turno das eleições gerais no Peru, em 10 de abril de 2016  
  
2.2. Promoção da Ferramenta de autoavaliação  
 
O presidente da Comissão e a Secretaria continuarão promovendo a Ferramenta de 
autoavaliação para seu uso pelos Parlamentos das Américas, e incentivar aos parlamentares a 
que façam o mesmo em suas respectivas assembleias parlamentares. Cabe assinalar que os 
parlamentares são livres para informar à Comissão com respeito à situação de seus próprios 
parlamentos.  
 
A Secretaria da Comissão põe-se inteiramente a disposição de qualquer interessado para fazer 
este exercício ou para obter informação sobre o mesmo.  
 
2.3. Vigilância das situações de crises políticas nas Américas  
 
Um dos mandatos da Comissão é vigiar as crises políticas nas Américas. A Comissão tem a 
intenção de continuar com suas atividades de vigilância nos próximos anos e para examinar as 
questões relativas à democracia e ao estado de direito. Convida-se aos parlamentares da COPA 
a apresentarem outros temas para seu estudo pela Comissão. 
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APÊNDICE 
Plano de trabalho da Comissão de Democracia e Paz 

 
1. XIVª Assembleia Geral  
 
Lugar: Guanajuato, México  
Data: Quarta-feira, 9 de setembro de 2015  
 
Conteúdo  
 

 Apresentação por Sr. Francisco Guerrero, Secretário de Assuntos Políticos da OEA 
 Temas: 

o “O papel dos meios de comunicação nas campanhas políticas” 
o “A segurança nos sistemas eleitorais americanos” 
o “O fortalecimento das instituições democráticas” 

 Recomendação sobre o envio de uma missão de observação eleitoral 
 
2. XV Assembleia Geral  
 
Lugar: por determinar 
Data: por determinar 
 
Conteúdo:  
 

1. “As sanções e os delitos eleitorais penais” 
2. “A participação da cidadania” 
3. “A liberdade de expressão nas campanhas políticas” 
4. “O proselitismo” 
5. “O acordo de paz em Nicarágua: desafios e resultados” – pela relatora da Comissão, Dep. 

Edipcia Dubón 
6. Recomendação com respeito à próxima missão de observação eleitoral para o período 

2016-2017 
 
3. Missão de Observação Eleitoral 2015-2016 
 
Lugar: Peru 
Data: 6 a 11 de abril de 2016 
 
Conteúdo: Primero turno das eleições gerais, 10 de abril de 2016 


