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Seminar Nasional:
Para Otoritas Desa bertemu dengan Anggota Parlemen Nasional untuk
Periode Legislatif Ketiga
Pada tanggal 23 Agustus 2012, Program Pemantaun Sistem Yudisial (JSMP) melelui Program Pemantaun
Parlemen (POP), menyelenggarakan sebuah Seminar Nasional bertema “Peranan Parlemen Nasional
untuk perihal Peraturan Perundang-Undangan, Pengawasan dan Pengambilan Keputusan Politik:
Antara Harapan dan Tantangan”.
“Seminar ini sangat penting untuk memungkinkan para otoritas desa memahami dengan baik mengenai
Peranan Parlemen Nasional terutama melihat kembali pengalaman legislatif sebelumnya untuk mencari
perspektif dan alternatif baru untuk memperkuat hubungan antara anggota Parlamen dan para otoritas
desa, kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksektif JSMP.
Tujuan utama dari seminar ini adalah untuk mempromosikan dialog dan komunikasi secara langsung dan
terbuka sehubungan dengan peranan Parlemen Nasional dalam konteks pembuatan undang-undang,
pengawasan dan pengambilan keputusan politika. Selain itu, untuk mempromosikan keterlibatan publik
dalam proses legislatif dan kebijakan politik di Parlemen Nasional. Proses ini dimaksudkan untuk
membuat undang-undang dan kebijakan-kebijakan politik yang efektif dan efisien yang secara langsung
merefleksikan kebutuhan real masyarakat. .
Seminar ini berdurasi setengah hari dan mendapatkan dukungan dana dari The Asia Foundation,(TAF),
dan USAID. Para peserta yang diundang datang dari perwakilan desa yang berbeda dari beberapa distrik
seperti; Distrik Ainaro, Lautem, Manufahi dan Covalima termasuk Dili.
Seminar ini akan dibuka secara langsung dari Anggota Parlemen Adriano do Nascimento, selaku Wakil
Presiden Parlemen Nasional dan juga sebagai pembicara dalam seminar.
Dalam sesi ini, Wakil Presiden Parlemen akan membawakan topik mengenai: Peranan Parlamen
Nasional”, anggota Parlemen Francisco Branco, selaku Perwakilan Partai Fraksi Oposisi akan
membawakan tema “Peranan Partai Oposisi di Parlemen Nasional’, dan Anggota Parlamen Natalino
dos Santos, selaku Ketua Fraksi CNRT dan Perwakilan dari Kubu Koalisi Parlamenter membawakan
perihal mengenai ‘ Harapan Kubu Koalisi Parlementer selama masa bakti Legislatif Ketiga”.

Seminari ini akan diakhiri dengan menyediakan kesempatan untuk sesi tanya-jawab untuk menyampaikan
pertanyaan, kritik, komentar atau pemantauan mereka dan pengalaman real mereka antara para peserta
dan para nara-sumber.
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