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Resumo

Princípio 10

Detalhamento

Considerando a proximidade da Terceira Reunião do Comitê de
Negociação do Acordo Regional sobre o Acesso à Informação, à
Participação Pública e o Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na
América Latina e Caribe (Princípio 10) que ocorrerá nos dias 5 a 8 de abril
de 2016, solicitamos:
a-) o cronograma de reuniões preparatórias internas e com os outros
ministérios e secretárias, indicando data, órgãos envolvidos e temáticas a
serem discutidas (considerando período de novembro de 2015 a abril de
2016).
b-) qual o posicionamento do órgão em relação ao documento preliminar
do instrumento regional?

Dados da Resposta
Data de resposta

03/03/2016 18:04

Tipo de resposta

Acesso Concedido

Classificação do Tipo de resposta

Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta

Prezados(as),
Em atenção ao pedido de acesso à informação protocolado sob NUP nº
09200000098201699, informamos que:
a) o cronograma de reuniões preparatórias internas e com os outros
ministérios e secretárias, indicando data, órgãos envolvidos e temáticas
a serem discutidas (considerando período de novembro de 2015 a abril
de 2016).
"Está prevista para março do corrente realização de reunião de
coordenação interministerial para a 3ª Reunião do Comitê de
Negociação do Acordo Regional sobre o Acesso à Informação, à
Participação Pública e o Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na
América Latina e Caribe (Princípio 10), em data ainda a ser definida.
Serão enviados convites para o Ministério do Meio Ambiente;
Controladoria-Geral da União; Secretaria de Governo da Presidência;
Ministério da Justiça; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio; Ministério da Integração Nacional; Ministério das Cidades;
Ministério de Minas e Energia; Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Outros
órgãos governamentais poderão ser igualmente contatados pelo
Ministério das Relações Exteriores. Com o objetivo de garantir diálogo
fluido e transparente com todos os atores interessados na construção do
novo Acordo Regional, será realizada, após a reunião de coordenação
interministerial, ainda em março, em data a ser definida, reunião aberta
com representantes de governo, da sociedade civil e do setor privado."
b) qual o posicionamento do órgão em relação ao documento preliminar
do instrumento regional?
"O Brasil tem-se apresentado como um dos principais interessados na
defesa do legado da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e da Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). Foi pioneiro no
tema dos direitos de acesso na região latino-americana e caribenha e
exerceu liderança nas discussões sobre a nova agenda de
desenvolvimento sustentável e o fortalecimento de sua dimensão
ambiental. Na Rio+20, juntamente com a Costa Rica, o Brasil foi
partícipe e promotor do processo que deflagrou as negociações em
curso sobre o Princípio 10 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento. Por isso, o Brasil está comprometido com a
construção de um instrumento regional sobre a aplicação do princípio 10
da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que
responda às necessidades e à realidade latino-americana e caribenha."
Nos termos do art. 21 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012,
eventual recurso sobre esta resposta deve ser apresentado, no prazo de
10 dias, a contar da data desta decisão.
Atenciosamente,
Serviço de Informação ao Cidadão
Ministério das Relações Exteriores
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