PROTOCOLO PARA OBSERVADORES

Os observadores devem respeitar o protocolo e acatar todas as instruções dadas pelo ParlAmericas.
Credenciamento e taxas
Os observadores dos eventos do ParlAmericas deverão pagar suas taxas de inscrição de acordo com os
seguintes critérios:
•
•
•

Organizações, Governos ou Indivíduos que patrocinam um especialista, uma atividade, ou apoiam o
evento de alguma forma, poderão enviar um observador de forma gratuita. Neste caso, a instituição
poderá enviar até dois (2) observadores adicionais, mas estes deverão pagar a taxa de inscrição.
Organizações, Governos ou Indivíduos que desejam participar mas não patrocinam o evento de
nenhuma forma, poderão enviar até três (3) observadores e deverã pagar a taxa de inscrição para
cada um deles.
Funcionários do governo anfitrião e um funcionário acompanhante por parlamentar inscrito poderão
participar como observadores de forma gratuita.

As taxas de inscrição variam, dependendo dos seguintes critérios:
•
•
•

Os observadores deverão se cadastrar com antecipação. O cadastramento, feito até 7 dias antes do
evento, terá um custo de 150 dólares americanos por pessoa.
O cadastramento, durante os sete dias imediatamente prévios ao início do evento, e na entrada, terá
um custo de 500 dólares americanos por pessoa.
Países que não são membros do ParlAmericas poderão enviar até seis (6) parlamentares para o
evento pagando uma taxa de 2.000 dólares americanos. Cada parlamentar adicional deverá pagar
uma taxa de 500 dólares americanos.
Tabela de taxas

1
Até 2 observadores
adicionais por
instituição
Até 3 por instituição

•
•

nenhuma
US $150 cada

Taxa
Durante os 7 dias
que antecedem o
evento e na entrada
•
nenhuma
•
US $500 cada

•

US $150 cada

•

US $500 cada

Sem limite
Até 1 por
parlamentar
Até 6
parlamentares
Observadores
adicionais

•
•

nenhuma
nenhuma

•
•

nenhuma
nenhuma

•
•

US $2.000
US $500 cada

•
•

US $2.000
US $500 cada

Número de
Observadores

Categoria
Patrocinadores
(Organização, Governo ou Indivíduo)

•
•

Não-Patrocinadores
(Organização, Governo ou Indivíduo)
Funcionários do país anfitrião
Funcionário acompanhante de
parlamentar
Países não-membros do
ParlAmericas

•
•
•
•
•

Taxa
Até 7 dias antes do
evento

Direitos e benefícios dos observadores
•
•
•

Acesso: Os observadores terão o direito de participar das sessões, a não ser que o Presidente
declare que a reunião (ou sessão) é a portas fechadas.
Documentação: Os observadores receberão um conjunto de documentos do evento.
Intervenções: Os observadores não participarão dos debates. Só poderão intervir caso sejam
convidados pelo Presidente.
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Código de conduta dos observadores
Os observadores dos eventos do ParlAmericas aceitam os seguintes pontos:
•
•

•

Inscriçao e credenciamento: o ParlAmericas coleta a informação relativa aos observadores, seja
por intermédio do processo de credenciamento, seja durante a entrega das credenciais, incluindo
seu nome, organização, cargo, interesse no assunto, informação de contato, etc.
Acordo de respeito e sigilo: Quando estiverem assistindo um evento do ParlAmericas, os
observadores poderão ter acesso a informações delicadas, e/ou publicamente não disponíveis,
referentes a parlamentares, a diferentes países ou a suas assembléias/diálogos regionais.
Espera-se que os observadores sejam discretos e mantenham sempre essa informação em rigoroso
sigilo, tanto durante quanto depois do evento. Do mesmo modo, pedimos a todos não discutir,
revelar e nem compartilhar essa informação confidencial com terceiros.
Lugares: Em todas as sessões, os observadores deverão se sentar em torno da reunião, nas
cadeiras vazias colocadas no perímetro da sala.

O ParlAmericas se reserva o direito de abonar taxas de inscrição para qualquer indivíduo or
organização.

