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Termina o Encontro Parlamentar realizado na ocasião da 9a Cúpula das Américas, na cidade de Los

Angeles

O Encontro Parlamentar realizado na ocasião da 9a Cúpula das Américas, organizado pelo House

Democracy Partnership (HDP) da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, terminou na data

de hoje, 7 de junho de 2022, na cidade de Los Angeles, Estados Unidos.

Uma delegação parlamentar do ParlAmericas, composta por legisladores das Américas e do Caribe,

participou de sessões de diálogo com colegas do país anfitrião e de diferentes parlamentos do

hemisfério, nas quais abordaram questões relevantes relacionadas às cinco áreas temáticas

principais da 9a Cúpula das Américas: governança democrática, saúde e resiliência, futuro verde,

transição energética e transformação digital. A agenda do evento também teve como destaque um

diálogo com o Sr. Luis Almagro, Secretário Geral da Organização dos Estados Americanos.

O Encontro ofereceu aos participantes um espaço para promover a participação parlamentar no

sistema interamericano e contribuir para um valioso diálogo interparlamentar sobre questões

importantes para o hemisfério.

Amanhã, graças a um convite estendido ao ParlAmericas pelo Young American Business Trust, os

membros da delegação parlamentar terão a oportunidade de participar do 6o Fórum da Juventude

das Américas, a ser realizado nos dias 8 e 9 de junho.

Para mais informações sobre a participação do ParlAmericas no Encontro Parlamentar no âmbito da

9a Cúpula das Américas, visite  www.parlamericas.org e siga @ParlAmericas nas redes sociais.
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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35

legislaturas nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político

cooperativo, facilita o intercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em

seu trabalho. A Secretaria Internacional do ParlAmericas possui sede em Ottawa, Canadá. Para mais informações,

visite www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org.

http://www.parlamericas.org

