COMUNICADO DE IMPRENSA
Para divulgação imediata

Lima, Peru, 26 de maio de 2017

Delegações parlamentares e organizações da sociedade civil se reunirão para dialogar sobre
regulamentos de lobby
Na segunda-feira, 29 de maio, o ParlAmericas, em colaboração com o Congresso da República do Peru,
o Diretório Legislativo e a Rede Latino-Americano de Transparência Legislativa, realizará uma reunião de
co-criação sobre Normas Internacionais para a Regulação do Lobby com a participação de delegações
parlamentares e representantes da sociedade civil de 8 países da América Latina.
Um dos principais objetivos desta reunião será o de continuar promovendo a implementação do Roteiro
para a Abertura Legislativas do ParlAmericas, por meio de reflexões sobre a regulamentação do lobby a
fim de evitar conflitos de interesses, sejam reais, aparentes ou percebidos, e assegurar que o impacto
que o lobbying tem na tomada de decisões seja transparente e sujeito à prestação de contas, por parte
dos legisladores. A discussão será baseada em uma versão adaptada das Normas Internacionais para a
Regulamentação do Lobbying(em espanhol), desenvolvido pela Transparência Internacional, Access Info
Europe, Sunlight Foundation e Open Knowledge International, a fim de criar Normas Internacionais para
a Regulamentação de Lobbying na América Latina, levando em conta os contextos, sistemas
estabelecidos e, os desafios da região.
As delegações irão discutir conceitos e definições relativas ao lobbying, as exceções, a criação e
publicação de registros lobistas, o monitoramento dos regulamentos de lobby e a aplicação das sanções,
bem como a ética e probidade no setor público e sua relação com o lobby. Em agosto de 2017, o
Diretório Legislativo publicará as Normas Internacionais para a Regulamentação do lobby na América
Latina.
A atividade será realizada nas instalações do Congresso da República do Peru. Para informações
atualizadas, consulte a agenda da reunião de co-criação (em espanhol) e siga a hashtag
#ParlAmericasOPN em nossas redes sociais.

***
O ParlAmericas é a rede de legislaturas nacionais dos Estados membros da Organização dos Estados Americanos
(OEA). Serve como um fórum independente para parlamentares das Américas e do Caribe comprometidos com o
diálogo político cooperativo e a participação no Sistema Interamericano. Para mais informações, visite
www.parlamericas.org.
O Diretório Legislativo é uma organização apartidária que promove o fortalecimento dos poderes legislativos e a
consolidação dos sistemas democráticos na América Latina através do diálogo, transparência e acesso à informação
pública. Para mais informações, visite www.directoriolegislativo.org.
A Rede Latino-americana de Transparência Legislativa é um mecanismo de ligação, comunicação e colaboração
entre organizações da sociedade civil, que promove ativamente a transparência, o acesso à informação e prestação
de contas nos Congressos da região. É atualmente composta por 19 organizações de 10 países da América Latina.
Para mais informações, visite www.transparencialegislativa.org.

