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RELATÓRIO
Referente à minha participação, como representante do Senado Federal, na
279ª Sessão do Comitê Executivo da União Interparlamentar, em Genebra,
Suíça, nos dias 17 e 18/06/2018.
Parlamentares de: Angola, Argélia, Cuba, Egito, França, Irã, Níger, Noruega,
Quênia, Rússia e Suíça também estiveram presentes.
A reunião foi presidida pela Senadora Gabriela Cuevas, Presidente da UIP,
e o Senador Kosachev foi coordenador das consultas e propostas para as
emendas do grupo.
Primeiramente foram analisadas as contas apresentadas pelo subcomitê de
finanças, e posteriormente aprovado o orçamento para 2019.
Verificou-se as Emendas à ata da 278ª Sessão do comitê, propostas pelo
Senador francês, Roberto del Picchia, que foram aprovadas por consenso.
Já as emendas ao Regulamento da UIP, foram divididas entre as que deverão
ser adotadas por consenso, as que terão ajuste de redação e as que deverão
ser debatidas posteriormente. Após discussão, foram apresentadas 5
emendas que serão submetidas à assembleia que ocorrerá em outubro do
corrente ano. Para tanto, foi aberto prazo até 03 de setembro próximo, para
que os demais participantes as analisem e contribuam com sugestões.
O Senador Kosachev foi mantido como coordenador para consultas e
propostas para as emendas do grupo (que ainda estão pendentes de
aprovação).
Ao tomar a palavra, como representante da UIP no Brasil, enalteci o
excelente trabalho desenvolvido por aquele comitê e reforcei a necessidade
do entendimento para continuidade e agilidade das propostas que serão
estudadas na próxima reunião.
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Brasília, 13 de julho de 2018.
Senador Gladson Cameli
PP/AC
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