
DV\498776PT.doc PE 331.164

XVI CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA UNIÓN EUROPEA/AMÉRICA LATINA

XVI CONFERENZA INTERPARLAMENTARE UNIONE EUROPEA/AMERICA LATINA

XVI CONFERÊNCIA INTERPARLAMENTAR UNIÃO EUROPEIA/AMÉRICA LATINA

XVI EUROPEAN UNION/LATIN AMERICA INTERPARLIAMENTARY CONFERENCE

XVI CONFÉRENCE INTER PARLEMENTAIRE UNION EUROPÉENNE/AMÉRIQUE LATINE

XVI INTERPARLAMENTARISCHE KONFERENZ EUROPÄISCHE UNION/LATEINAMERIKA

Bruxelas, 19-22 de Maio de 2003

ACTA  FINAL

22 de Maio de 2003



DV\498776PT.doc - 2 - PE 331.164

INTRODUÇÃO

- As delegações do Parlamento Latino-Americano e do Parlamento Europeu reuniram-se em 
Bruxelas, na Bélgica, de 20 a 22 de Maio de 2003, no âmbito da XVI Conferência 
Interparlamentar União Europeia - América Latina. As conferências anteriores realizaram-se 
em Bogotá (Julho de 1974), no Luxemburgo (Novembro de 1975), no México (Julho de 
1977), em Roma (Fevereiro de 1979), em Bogotá (Janeiro de 1981), em Bruxelas (Junho de 
1983), em Brasília (Junho de 1985), em Lisboa (Junho de 1987), em São José da Costa Rica 
(Janeiro/Fevereiro de 1989), em Sevilha (Abril de 1991), em São Paulo (Maio de 1993), em 
Bruxelas (Junho de 1995), em Caracas (Maio de 1997), em Bruxelas (Março de 1999) e em 
Valparaíso (Abril de 2001).

- O Parlamento Latino-Americano esteve representado pelas delegações dos seguintes 
países: Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, 
Cuba, Chile, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru, 
Suriname, Uruguai e Venezuela.

- A delegação do Parlamento Europeu era constituída por membros da Delegação para as 
relações com os países da América do Sul e do Mercosul e da Delegação para as relações 
com os países da América Central e o México, bem como por membros de outras comissões 
e delegações desta instituição.

- A abertura solene da Conferência esteve a cargo do Vice-Presidente do Parlamento Europeu, 
Alonso PUERTA, do Comissário Europeu responsável pelas Relações Externas, Christopher 
PATTEN, de Sergio PÁEZ VERDUGO, Presidente da União Interparlamentar Mundial e de 
Ney LOPES, Presidente do Parlatino.

- A sessão plenária de abertura realizou-se na terça-feira, 20 de Maio de 2003, no Parlamento 
Europeu, em Bruxelas, o mesmo acontecendo com todas as sessões de trabalho da 
Conferência.

- Os representantes do Parlamento da América Central, do Parlamento Andino e da Comissão 
Parlamentar Mista do Mercosul participaram na Conferência como convidados especiais.

- Um representante do Senado de Porto Rico assistiu como convidado especial.

- Assistiram à Conferência, na qualidade de observadores, representantes do CELARE, do 
Comité Económico e Social, do Banco Europeu de Investimento, da Associação 
Latino-Americana de Organizações de Promoção, do CERCAL, da CIFCA, do GPI, da 
COPA e da OMCT. 

- Na Conferência foram apresentados seis relatórios:

• "Perspectivas da União Europeia e da América Latina no século XXI", pelo Deputado 
Raimond OBIOLS I GERMÀ  (Parlamento Europeu) e pela Deputada Yeda CRUSIUS 
(América Latina)

"Os processos de integração comercial na Europa e na América Latina: perspectivas 
europeias e ALCA" pelo Deputado Pedro MARSET CAMPOS (Parlamento Europeu) e 
pelo Deputado Alejandro FOXLEY RIOSECO (América Latina)



DV\498776PT.doc - 3 - PE 331.164

• "Migrações e deslocações de população" pelo Deputado Fernando FERNÁNDEZ 
MARTÍN (Parlamento Europeu) e pelo Senador Enrique GÓMEZ HURTADO 
(América Latina)

- A Conferência foi concluída na quinta-feira, dia 22 de Maio de 2003, com intervenções de 
Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA, Vice-presidente do Parlamento Europeu, e de Jorge 
PIZARRO, Presidente em exercício do PARLATINO.

- A Conferência aprovou a presente acta por unanimidade.
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A XVI Conferência Interparlamentar União Europeia / América Latina

Desde a sua primeira convocatória em 1974, a Conferência Interparlamentar desempenhou um 
papel fundamental como quadro privilegiado de diálogo entre a América Latina e a União 
Europeia.

O convite do Parlamento Europeu e do Parlamento Latino-Americano para participarem na II 
Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Europeia, da América Latina e das 
Caraíbas traduz o reconhecimento dos esforços realizados por ambas as instituições enquanto 
sujeitos activos no diálogo entre as duas regiões.

I. Perspectivas da União Europeia e da América Latina no século XXI

A multilateralização e o respeito do Direito internacional no quadro das Nações Unidas devem 
constituir um elemento essencial para assegurar a paz e a coexistência ao nível planetário. Para 
tal, o Conselho de Segurança tem de desempenhar um papel indispensável no que toca  à 
utilização da força para a resolução de conflitos e à manutenção da paz e da segurança 
internacional.

Estamos cientes da necessidade de reforçar e reformar o sistema das Nações Unidas, 
assegurando uma representação justa das diferentes regiões do mundo no referido sistema, bem 
como uma configuração mais equilibrada do seu Conselho de Segurança.

A globalização é uma realidade e o desafio que se nos coloca é governá-la e conferir-lhe 
componentes de solidariedade e justiça social. Estamos conscientes de que o Estado–Nação  não 
tem capacidade para dar resposta a uma série de problemas que escapam à sua esfera de 
controlo. Entendemos que os processos de integração regional constituem um valioso 
instrumento enquanto factor de estabilidade, de desenvolvimento e de coesão social e 
contribuem para assegurar e reforçar o quadro das relações multilaterais.

Neste sentido, consideramos que a União Europeia é um exemplo de globalização governada e 
desejamos o maior sucesso aos trabalhos da Convenção Europeia na elaboração do projecto da 
nova Constituição da União.

Regozijamo-nos com os últimos Acordos de Associação celebrados pela União Europeia com o 
México e o Chile e esperamos que, no decurso do presente ano, se concluam as negociações 
com o Mercosul e a América Central. Apraz-nos verificar que as relações entre a América 
Latina e a União Europeia não se limitam apenas aos aspectos económicos e comerciais e que a 
cooperação e a concertação política são parte integrante dos Acordos, que constituem um 
primeiro passo na via da consolidação, a médio prazo, de um Acordo de Associação Bi-regional 
baseado nestes três pilares. Encaramos de forma positiva a futura colaboração entre a União 
Europeia e a América Latina tendo em vista a manutenção da paz. 

Entendemos que a natureza destes Acordos de Associação e as suas cláusulas evolutivas 
compõem um quadro jurídico de segurança que confere estabilidade às relações económicas, 
comerciais e ao reforço da cooperação em numerosos sectores. Defendemos a manutenção do 
Sistema de Preferências Generalizadas para os países da América Latina que não tenham 
concluído estes Acordos. 

A consolidação e o reforço dos nossos sistemas democráticos aumentarão se formos capazes de 
garantir o exercício das liberdades e o desenvolvimento económico equitativo dos cidadãos. 



DV\498776PT.doc - 5 - PE 331.164

Sublinhamos, por conseguinte, a importância do papel dos poderes públicos no fomento de 
políticas macroeconómicas sãs que possibilitem um crescimento sustentável que garanta a  
coesão económica e social. Daí a importância de dispor de recursos suficientes, que permitam 
garantir o acesso aos serviços básicos a todos os cidadãos. A este respeito, propomos a criação 
de um Fundo de Solidariedade Bi-regional que contribua para paliar as deficiências sociais e 
para reforçar a coesão social.

Destacamos igualmente a importância da transparência, da boa governação e da luta contra a 
corrupção como elementos-chave no fortalecimento do sistema democrático.

A segurança converteu-se numa das prioridades dos nossos povos. A insegurança, entendida no 
seu sentido mais lato, é um factor que põe em causa a identificação dos cidadãos com o nosso 
sistema democrático. Assim, insistimos na necessidade de progredir com maior rapidez na via 
da colaboração, em particular nos domínios que logrem garantir a segurança, bem como as 
liberdades individuais e, consequentemente, contribuir para recuperar  a esperança no futuro.

II. Os processos de integração na Europa e na América Latina

Reiteramos que a integração não deve basear-se unicamente no estabelecimento de zonas de 
comércio livre. Estamos conscientes de que o grau de integração depende da aplicação de 
políticas institucionais, económicas e sociais convergentes e de instrumentos de solidariedade 
que corrijam os desequilíbrios regionais.

Pensamos que a integração, para a qual não existe um modelo único exportável ou passível de 
cópia, constitui, em larga medida, uma abordagem regional dos problemas que são comuns aos 
nossos países. Propomos, no entanto, uma abordagem evolutiva e progressiva do esforço de 
integração e rejeitamos toda e qualquer tentativa de transformar as carências existentes num 
obstáculo à entrada em funcionamento da Associação União Europeia - América Latina.

Solicitamos que, no mais curto prazo de tempo possível, se celebrem acordos que liguem as 
diferentes regiões e países da América Latina à União Europeia. Paralelamente, opomo-nos a 
que os resultados desses acordos dependam das negociações de Doha ou da evolução dos 
processos de integração regional.

Segundo a mesma lógica, solicitamos à Comissão Europeia que, o mais tardar em 2005, dê 
início à negociação dos futuros Acordos de Associação entre a União Europeia e a Comunidade 
Andina das Nações e a América Central e que o Acordo entre a União Europeia e o Mercosul 
seja concluído ao mais breve trecho, se possível antes do final do ano em curso.

Solicitamos que a Comissão Europeia faça com que as rubricas orçamentais destinadas à 
América Latina e às Caraíbas evoluam de forma autónoma, em função das necessidades e dos 
compromissos assumidos e independentemente das relações com as outras regiões do mundo. 
Para esse fim, requeremos à Comissão Europeia que apresente um projecto de Regulamento 
Financeiro para a América Latina separado do destinado à Ásia.

Apoiamos os esforços que estão a ser feitos na consolidação dos blocos regionais na América 
Latina. Não obstante, cremos que o diálogo e o empenhamento parlamentar constituem 
elementos dinamizadores da integração. Deste modo, apelamos a todos os Estados da América 
Latina, para que dotem o Parlamento Regional e os Parlamentos sub-regionais de poderes e dos 
recursos necessários ao encorajamento da integração. Do mesmo modo, consideramos 
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prioritário que este diálogo se estenda aos sectores sociais, empresariais e sindicais, bem como à 
comunidade académica e científica.

Saudamos o nível de integração europeia e esperamos que o alargamento implique um reforço 
das relações com a América Latina. Congratulamo-nos com o papel desempenhado pelo "euro" 
enquanto factor de estabilidade monetária, não só no interior da União, como também do
sistema monetário internacional. 

III. Migrações e deslocações de população 

Verificamos que o crescimento do fluxo migratório se deve, principalmente, aos desequilíbrios 
económicos, tanto internos, como externos, e aos decorrentes da violência e dos conflitos 
armados.

Desta forma, consideramos que a emigração é uma das prioridades do debate político deste 
século, tendo a globalização e suas consequências contribuído para um aumento da respectiva 
taxa, que, actualmente, atinge um em cada 40 habitantes do planeta.

Consideramos que a dimensão do problema da migração requer medidas que ataquem as causas 
da sua origem e que não se limitem apenas à sua regulamentação. Por esse motivo, pedimos à 
União Europeia que elabore uma política comum que constitua uma resposta adequada e cabal 
a este fenómeno, bem como, em especial, ao da imigração clandestina. Essa política deverá 
contemplar não só as consequências directas da emigração, mas, sobretudo, analisar as raízes e 
as causas do fenómeno migratório.

Consideramos que a migração deve constituir mais um dos aspectos dos Acordos, de molde a 
regular os fluxos migratórios e a, fundamentalmente, assegurar a plena integração dos 
imigrantes nos países de acolhimento, mediante o reconhecimento dos direitos económicos e
sociais, incluindo a informação sobre esses direitos. Condenamos qualquer violação dos direitos 
humanos ou laborais dos emigrantes.

Rejeitamos a pressão exercida ao nível externo sobre um Estado soberano tendente a oferecer 
contrapartidas em matéria de fluxos migratórios em troca de medidas ou de disposições de 
carácter económico e social, que são da exclusiva competência do referido Estado.  

A médio e a longo prazo, a emigração deverá ser um parâmetro prioritário no momento de 
aprovar os programas de cooperação, de modo a que sejam concedidos recursos mais 
importantes às zonas que sofrem processos migratórios de despovoamento, prestando especial 
atenção à defesa e à promoção dos direitos da mulher e da infância.

Solicitamos às autoridades de ambas as regiões que articulem a resposta adequada a dar à 
emigração ilegal e, sobretudo, ao tráfico de seres humanos, em particular quando esse tráfico se 
traduz  na exploração da mulher e das crianças.

Finalmente, solicitamos que se procurem fórmulas que diminuam os custos bancários excessivos 
aplicados às remessas dos emigrantes. 
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IV.  Diversos

Convocação de eleições para o Parlamento Centro-Americano (PARLACEN)

Ambos os Parlamentos expressam o seu reconhecimento e a sua solidariedade para com o 
Parlamento Centro-Americano, a favor da democracia e da integração na região. Manifestam 
igualmente o desejo de que se cumpra o Tratado Constitutivo e sejam convocadas eleições dos 
seus membros em paralelo com os processos eleitorais nacionais.

Pena de Morte

Reiteramos a nossa firme recusa da pena de morte e condenamos a sua aplicação em qualquer 
país do mundo. 

Terrorismo

Os fenómenos do terrorismo e do crime organizado constituem uma das preocupações mais 
importantes para a maioria dos nossos povos, já que põem em causa a coexistência e os 
fundamentos do sistema democrático. Condenamos com a máxima firmeza todo e qualquer acto 
desta índole e apelamos a um aperfeiçoamento dos mecanismos de cooperação judicial e policial 
internacional para combater o fenómeno. 

Venezuela

Reiteramos o compromisso no sentido de apoiar o trabalho e as resoluções da Mesa de 
Negociação e os Acordos que permitam uma solução pacífica, democrática, constitucional e 
através da via eleitoral, tal como determinado pelos próprios venezuelanos. Apoiamos a decisão 
do Parlamento Europeu e do Parlamento Latino-Americano de enviar delegações que possam 
contribuir par a  solução da crise.

Cimeira parlamentar no México

Saudamos a realização de uma Reunião Parlamentar no quadro da II Cimeira de Chefes de 
Estado e de Governo da América Latina, das Caraíbas e da União Europeia, que terá lugar em 
2004, no México, e agradecemos ao Governo mexicano a sua disponibilidade para a acolher. 

Manifestamos a nossa disponibilidade para participar numa comissão preparatória.
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Anexo I

Centro Latino-Americano para as Relações com a Europa

O Plenário da XVI Conferência Interparlamentar União Europeia–América Latina agradece ao 
Centro Latino-Americano para as Relações com a Europa a publicação dos debates e dos textos 
da XV Conferência efectuada em Valparaíso, em 2001, bem como dos debates e dos textos da 
presente Conferência.

Esta Assembleia Parlamentar aproveita o ensejo para reiterar o seu apoio ao trabalho 
desenvolvido pelo CELARE na promoção, difusão e aprofundamento das relações bi-regionais.
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Anexo II

Dívida externa

A XVI Conferência Interparlamentar União Europeia–América Latina, realizada em Bruxelas 
entre 20 e 22 de Maio de 2003 

Declara apoiar a renegociação da dívida externa dos países da América Latina, cujo pagamento, 
nas condições actuais, não permite satisfazer as urgentes e legítimas necessidades sociais e 
económicas, que põem em risco as suas democracias.
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Anexo III

Sistema de Preferências Generalizadas

No âmbito da Conferência Interparlamentar União Europeia–América Latina, realizada em 
Bruxelas entre 20 e 22 de Maio de 2003, o Parlamento Europeu compromete-se a contribuir para 
que a Comissão Europeia dê início, tão rápido quanto possível, às negociações para o 
estabelecimento de um Acordo de Associação com a Comunidade Andina e velará por que se 
mantenha, até à sua aprovação, o Sistema de Preferências Generalizadas Andino.
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Anexo IV

Ambiente – Medicamentos

A XVI Conferência Interparlamentar União Europeia–América Latina, realizada em Bruxelas 
entre 20 e 22 de Maio de 2003,

Aprova a incorporação dos temas seguidamente indicados na ordem do dia de uma próxima 
Conferência: 

1) Repercussões ambientais das actividades das empresas multinacionais e consequências 
económicas e sociais da devastação;

2) Aplicação, nos países da América Latina e nos países em desenvolvimento, da norma sobre 
os "medicamentos genéricos" fora da obrigação de pagamento de direitos para os produtos 
que devem ser utilizados no tratamento de doenças de carácter epidémico (VIH, hepatite, 
doenças prevalentes), que afectam as populações desfavorecidas.
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