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ParlAmericas assina Memorando de Entendimento com a Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança Climática
O ParlAmericas e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC)
assinaram recentemente um Memorando de Entendimento para reafirmar os esforços de colaboração
para fazer avançar a agenda climática na América Latina e no Caribe.
Pelo memorando, o ParlAmericas foi reconhecido como uma organização observadora oficial no
processo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC), pela
Conferência das Partes (CP), em sua vigésima quarta sessão realizada em dezembro de 2018. Esse status
e o memorando assinado permitem que o ParlAmericas participe formalmente e incorpore as
perspectivas parlamentares nas conferências e deliberações internacionais sobre mudanças climáticas, e
fortaleça sua colaboração com a CQNUMC e outros parceiros nas Américas e no Caribe.
“Este é um reconhecimento importante de proeminentes esforços parlamentares para combater as
mudanças climáticas em todo o hemisfério. Como presidente do ParlAmericas e presidente de sua
sucursal canadense, continuamos empenhados em fazer avançar o trabalho legislativo relacionado à
mitigação e adaptação às mudanças climáticas por meio da cooperação interparlamentar no hemisfério,
bem como facilitar o desenvolvimento de políticas inovadoras para combater às mudanças climáticas”,
declarou Bob Nault, membro do Parlamento do Canadá.
O ParlAmericas e sua Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas promovem a ação parlamentar do
clima por meio de uma programação dinâmica e de recursos adaptados ao trabalho dos (as)
parlamentares e às formas específicas nas quais seus países, e cidadãos e cidadãs individualmente, estão
sendo afetados pelas mudanças climáticas.
“Este memorando abre novas oportunidades para colaborar e apresentar o trabalho crítico dos (as)
parlamentares na elevação das aspirações políticas e na aceleração de medidas para combater as
mudanças climáticas através da legislação, supervisão, orçamento e conscientização”, declarou Javier
Ortega, deputado da Assembleia Nacional do Panamá e presidente da Rede Parlamentar sobre
Mudanças Climáticas do ParlAmericas. “O ParlAmericas saúda esta oportunidade de continuar
fornecendo subsídios valiosos para os debates climáticos mais prementes do ponto de vista
parlamentar”, finalizou ele.
Para maiores informações sobre o trabalho do ParlAmericas em relação às mudanças climáticas, clique
here. Siga a Rede Parlamentar sobre Mudança Climática (RPMC) no Twitter usando a hashtag
#ParlAmericasCC.
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