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O ParlAmericas participa do Encontro Parlamentar por ocasião da IX Cúpula das Américas que
começa hoje na cidade de Los Angeles.

Uma delegação parlamentar do ParlAmericas, formada por legisladores das Américas e do Caribe,
participa do Encontro Parlamentar por ocasião da IX Cúpula das Américas, organizada pela House
Democracy Partnership (HDP) da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que começa hoje,
dia 6 de junho de 2022, na cidade de Los Angeles, Estados Unidos.

Durante os próximos dois dias, as e os parlamentares participantes, juntamente com colegas
legisladores do país anfitrião e dos diversos parlamentos do hemisfério, terão a oportunidade de
compartilhar experiências e boas práticas legislativas sobre os temas que serão abordados durante a
IX Cúpula de Américas “Construindo um Futuro Sustentável, Resiliente e Equitativo”, que terá cinco
eixos temáticos: governança democrática, saúde e resiliência, futuro verde, transição energética e
transformação digital.

Além disso, a delegação do ParlAmericas, graças ao convite do Young American Business Trust,
participará do VI Fórum da Juventude nas Américas, a ser realizado nos dias 8 e 9 de junho. O
Fórum, que será presencial e online, oferecerá um espaço para que representantes da juventude
apresentem recomendações à Cúpula com base nos 5 C's do Desenvolvimento da Juventude:
mudanças climáticas, COVID-19, colaboração com a juventude, combate à corrupção e
conectividade e transformação digital.

Esta série de atividades faz parte dos objetivos da missão do ParlAmericas, que busca promover a
participação parlamentar no Sistema Interamericano e contribuir para o diálogo interparlamentar
sobre questões de importância hemisférica. Assim, desde sua criação durante a III Cúpula das
Américas, realizada na cidade de Québec, Canadá, em 2001, o ParlAmericas tem liderado a
participação dos parlamentos nas Cúpulas das Américas.

Para mais informações sobre a participação do ParlAmericas no Encontro Parlamentar por ocasião
da IX Cúpula das Américas, visite www.parlamericas.org e siga-nos @ParlAmericas nas redes sociais.
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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 35
legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo,
facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los
parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa,
Canadá. Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org.
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