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Doodstraf

Regelmatig schrijven burgers het Europees Parlement om hun bedenkingen te uiten
over het feit dat in verscheidene landen overal ter wereld de doodstraf nog steeds
toegepast wordt. Sommigen vragen de mening van het Parlement over de doodstraf,
anderen verzoeken de EU om in individuele gevallen tussenbeide te komen.

De doodstraf is bij wet verboden in alle lidstaten van de Europese Unie (EU). Het verbod is
vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Handvest) en het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (Verdrag) en de bijbehorende
protocollen, in het bijzonder de protocollen 6 en 13. Alle lidstaten hebben het Verdrag en de
protocollen 6 en 13 geratificeerd. Protocol 13 voorziet in de volledige afschaffing van de doodstraf.

Bovendien bepaalt artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) dat de EU de
rechten, vrijheden en beginselen die zijn vastgesteld in het Handvest erkent en dat de EU (als
geheel) toetreedt tot het Verdrag.

Een van de voorwaarden waaraan elke kandidaat-lidstaat moet voldoen om tot de EU te kunnen
toetreden, is ervoor te zorgen dat de grondrechten en de rechten van EU-burgers gerespecteerd
worden, zoals verankerd in het EU-acquis (alle huidige EU-wetgeving) en in het Handvest. Dit houdt
ook de afschaffing van de doodstraf in.

Het Europees Parlement tegen de doodstraf
Het Europees Parlement (EP) is een felle voorvechter van de mensenrechten. Het EP reserveert de
donderdagmiddag van elke plenaire zitting in Straatsburg om te wijzen op schendingen van
mensenrechten over de hele wereld. De debatten en de door de Parlementsleden aangenomen
documenten zorgen voor bewustmaking in verband met mensenrechtenschendingen.

Het EP heeft zijn verzet tegen de doodstraf in verschillende resoluties laten blijken, bijvoorbeeld in
zijn resolutie van 7 oktober 2010 over de Werelddag tegen de doodstraf.

In een meer recente Aanbeveling van het Europees Parlement van 2 april 2014 raadde het
Parlement de Raad aan "te blijven strijden tegen het gebruik van de doodstraf en zijn krachtige
steun uit te spreken voor het moratorium, als een stap in de richting van afschaffing; zich te blijven
inspannen voor wereldwijde afschaffing".

EU-richtsnoeren over de doodstraf
Artikel 21 van het VEU bepaalt dat het internationaal optreden van de Unie berust en is gericht op
de wereldwijde verspreiding van de beginselen die aan de oprichting, de ontwikkeling en de
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uitbreiding van de Unie ten grondslag liggen: de democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en de
ondeelbaarheid van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de eerbiediging van de
menselijke waardigheid, de beginselen van gelijkheid en solidariteit en de naleving van de
beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht.

Zoals vermeld in de EU-richtsnoeren over de doodstraf, is de Europese Unie "altijd en onder alle
omstandigheden een krachtig en ondubbelzinnig tegenstander van de doodstraf. Daarom, en
gesterkt door het feit dat de beweging voor wereldwijde afschaffing van de doodstraf aan kracht
wint, zal de EU haar jarenlange campagne tegen de doodstraf blijven voortzetten".

De EU komt zowel in individuele gevallen als op het beleidsniveau tussenbeide; zij vaardigt
verklaringen uit in verband met individuele gevallen en onderneemt actie ten gunste van personen
die het risico van terechtstelling lopen.

In een gemeenschappelijke verklaring van 10 oktober 2014 over de Europese dag en Werelddag
tegen de doodstraf herhaalden de EU en de Raad van Europa "dat zij de doodstraf in alle gevallen
en in alle omstandigheden met klem veroordelen, en dat zij naar de wereldwijde afschaffing ervan
streven".

De website van de Europese Dienst voor extern optreden geeft meer gedetailleerde informatie
over het EU-beleid rond de doodstraf (enkel Engelse, Franse of Duitse versie beschikbaar).

Bevordering en bescherming van de mensenrechten
Bovendien subsidieert de EU niet-gouvernementele organisaties die strijden voor de afschaffing
van de doodstraf en in dat verband projecten uitvoeren. In Verordening nr. 235/2014 van 11 maart
2014 is een Europees instrument voor democratie en mensenrechten (European Instrument for
Democracy and Human Rights (EIDHR)) vastgesteld voor de periode 2014-2020 dat onder andere
gericht is op de bevordering en bescherming van mensenrechten en fundamentele vrijheden
onder meer op het terrein van de afschaffing van de doodstraf.

Dit document is eveneens beschikbaar op internet, zie:
http://epthinktank.eu/2014/12/16/eus-opposition-to-the-death-penalty/
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