
 
 
 

COMISSÃO SOBRE PAZ E SEGURANÇA PÚBLICA 
 

RECOMENDACIÓN 
 

 
 
“Apoio à demanda do povo porto-riquenho e sua exigência para que cessem as 
manobras militares da Marinha de Guerra dos Estados Unidos da América na Ilha de 
Vieques.” 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a COPA é um fórum permanente e autônomo que reúne os Congressos e 
Assembléias Parlamentares dos Estados Unitários, Federais, Federados e Associados, 
os Parlamentos Regionais e as Organizações Interparlamentares das Américas; 
 
As estreitas relações de amizade e fraternidade entre os povos das Américas e Porto 
Rico, assim como o objetivo partilhado do pleno respeito e titularidade dos direitos 
humanos, particularmente o incontestável direito à vida e à saúde de seus respectivos 
povos; 
 
Que o povo de Vieques, a sociedade de Porto Rico e a comunidade internacional têm 
condenado as práticas bélicas desenvolvidas pela Marinha de Guerra dos Estados 
Unidos da América, devido aos nefastos efeitos provocados em seu meio ambiente, 
saúde, economia e segurança, deteriorando significativamente a qualidade de vida de 
seus habitantes; 
 
Que a constante violação dos direitos humanos na Ilha de Vieques, produto das 
manobras militares, tem provocado incidentes com perdas de vidas humanas; 
 
POR CONSEGUINTE: 
 
 Fica decidido pela Assembléia Geral da Confederação Parlamentar das Américas: 
 
1. ACEITAR a recomendação feita pelo Comitê Executivo de COPA, diante da 

resolução aprovada em 3 de maio de 2002 na Cidade de México, D. F., dos 
Estados Unidos Mexicanos, em apoio à paz e justiça para Vieques, Porto Rico; 

 
2. CONDENAR toda prática que em qualquer parte do mundo atente contra os 

direitos humanos, particularmente, o direito à vida, o direito à saúde, o direito a 
um meio ambiente são, à segurança e ao bem-estar econômico; 
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3. EXORTAR respeitosamente e com acatamento de sua soberania o Governo dos 

Estados Unidos da América, a cumprir a promessa e o acordo de fechar esta 
base naval em 2003 e, daqui até lá, cessar as práticas bélicas na Ilha Município 
de Vieques, Porto Rico, que desenvolve a Marinha de Guerra, que viola 
flagrantemente os direitos humanos e cujos efeitos nocivos são sofridos 
diretamente pela população deste município; 

 
A Assembléia Geral, com a autoridade que lhe confere o regulamento, solidariza-se 
com a população de Vieques e com o povo porto-riquenho em sua luta pelo cessamento 
das práticas militares nesta região e que regressem a paz e a segurança a esta 
população. 
 
Cópia desta Recomendação será encaminhada ao presidente dos Estados Unidos da 
América, à governadora do Estado Livre Associado de Porto Rico e aos meios de 
comunicação pública. 
 
Esta Recomendação entra em vigor imediatamente após sua aprovação. 
 
 
Dado em 27 de novembro de 2002, na cidade de Ixtapan de la Sal nos Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
Apresentada por: 
 
Senador Antonio J. Fas Alzamora 
Vice-Presidente, Região do Caribe 
Presidente da Comissão sobre Paz e Segurança Pública 
Presidente do Senado do Estado Livre Associado de Porto Rico 
 
 

 


