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Γραπτή δήλωση σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής και την υπόθεση του 
Mumia Abu-Jamal

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο 6 της ΕΣΔΑ,

– έχοντας υπόψη το δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του ΔΣΑΠΔ,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για τον Mumia Abu-Jamal (2000) με την οποία 
ζητείται η διεξαγωγή νέας δίκης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή αποτελεί την έσχατη μορφή σκληρής, απάνθρωπης και 
ταπεινωτικής τιμωρίας και παραβιάζει το δικαίωμα στη ζωή, όπως διακηρύσσεται στην Οικουμενική 
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η θανατική ποινή συντελεί 
στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της εγκληματικότητας συγκριτικά με άλλες μορφές ποινών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 20.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν 
καταδικασθεί σε θάνατο και αναμένουν την εκτέλεση της ποινής τους (έκθεση της ΔΑ, 2006),

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία, οι καταδικασμένοι σε θάνατο είναι κυρίως άτομα από μη 
προνομιούχα στρώματα,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mumia Abu-Jamal έχει καταδικασθεί σε θάνατο και αναμένει την εκτέλεση 
της ποινής του από το 1982 μετά από μια άδικη δίκη με ρατσιστικά κίνητρα,

1. ζητεί επίμονα από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιβάλουν την εφαρμογή του ψηφίσματος του ΟΗΕ 
σχετικά με τη θέσπιση καθολικού μορατόριουμ όσον αφορά τις εκτελέσεις με στόχο την ολοκληρωτική 
κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλα τα κράτη που εξακολουθούν να την εφαρμόζουν·

2. καλεί τα κράτη μέλη και τους πολιτικούς τους εκπροσώπους να υποστηρίξουν τη διεξαγωγή μιας δίκαιης 
δίκης για τον Mumia Abu-Jamal·

3. παροτρύνει όλους όσους τάσσονται υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής να χρησιμοποιήσουν την 
Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 10 Δεκεμβρίου προκειμένου να προβάλουν τον αγώνα κατά της 
θανατικής ποινής και υπέρ της διεξαγωγής μιας δίκαιης δίκης για τον Mumia Abu Jamal·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των 
υπογραφόντων, στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.


