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Compromisso para o Envolvimento Parlamentar no Processo de Cúpulas das Américas 

IX Cúpula das Américas 

Construindo um Futuro Sustentável, Resiliente e Equitativo 

 
O Conselho de Administração do ParlAmericas, designados pelos parlamentos nacionais que compõem 
o ParlAmericas e responsável por sua governança, celebramos a inclusão de um mandato no Plano de 
Ação Interamericano sobre Governança Democrática adotado pelos Chefes de Estado e de Governo no 
dia 9 de junho de 2022, na IX Cúpula das Américas, para promover a participação parlamentar, por meio 
do ParlAmericas, como parte integrante do Processo de Cúpulas das Américas, 

 
Reconhecendo que o ParlAmericas foi criado com o propósito de promover a participação 

parlamentar no Sistema Interamericano e, contribuir para um diálogo interparlamentar sobre questões 
relevantes para o hemisfério, de acordo com a Resolução 1673/99 da Assembleia Geral da Organização 
dos Estados Interamericanos;  

 
Reafirmando que, desde a sua criação, o ParlAmericas continua a reunir os parlamentos das 

Américas e do Caribe para estimular o diálogo político cooperativo, facilitar a diplomacia parlamentar e 
promover o intercâmbio de boas práticas legislativas sobre temas centrais, tais como igualdade de gênero, 
abertura legislativa e combate à mudança climática; 

 
Destacando que colaboração e coordenação entre os poderes do governo são princípios 

fundamentais das nossas democracias, indispensáveis para a concretização dos objetivos e funções do 
Estado; 

 
Reconhecendo que o multilateralismo, integração regional, globalização e promoção de direitos 

humanos e democracia em relações internacionais demandam um papel cada vez mais ativo por parte 
dos parlamentos, na qualidade de representantes da vontade do povo, em assuntos internacionais, 
visando estabelecer uma colaboração com o Poder Executivo em processos de negociação, 
supervisionando a implementação de compromissos e acordos assinados e assegurando a observância de 
normas internacionais e o respeito pelo estado de direito, entre outras questões; 

 
Em virtude dos acordos alcançados pelos Estados membro no Grupo de Revisão da 

Implementação de Cúpulas, refletidos no Plano de Ação Interamericana sobre Governança Democrática, 
com o intuito de promover o envolvimento parlamentar como parte integrante do Processo das Cúpulas 
através do ParlAmerica; 

 
O ParlAmericas se compromete a: 

 
1. Facilitar e encorajar a participação substantiva de parlamentares das Américas e do Caribe no 

Processo das Cúpulas das Américas, o que inclui organizar a reunião oficial de parlamentos na 

Cúpula em colaboração com o parlamento nacional do país anfitrião. 

 

2. Promover a colaboração entre o ParlAmericas, a organização interparlamentar mandatada para 

ser o veículo hemisférico para a participação parlamentar no Sistema Interamericano, e a 

Secretaria das Cúpulas das Américas, o Grupo de Revisão da Implementação de Cúpulas, o 
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Grupo de Trabalho Conjunto de Cúpulas, o Fórum da Sociedade Civil, o Fórum da Juventude das 

Américas e a Cúpula de Negócios das Américas.  

3. Promover o diálogo entre parlamentos do hemisfério sobre as questões abordadas durante as 

Cúpulas das Américas e, reiterar prioridades e compromissos políticos emergentes das Cúpulas 

nas declarações adotadas por parlamentares das Américas e do Caribe em reuniões organizadas 

pelo ParlAmericas. 

 

4. Defender ações legislativas em consonância com os compromissos políticos assumidos pelos 

Chefes de Estado e do Governo das Américas e do Caribe no âmbito das Cúpulas das Américas. 

 

5. Apresentar um relatório das contribuições realizadas por meio do ParlAmericas para a 

implementação dos compromissos adotados no âmbito de cada Cúpula das Américas. 

 

 

Adotada em 16 de juno de 2022. 

 

 


