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Pitanje za usmeni odgovor O-000103/2015
 upućena Vijeću 
članak 128
Elena Valenciano
u ime Odbor za vanjske poslove

Predmet: Smrtna kazna

10. listopada 2015. obilježit će se 13. Svjetski dan borbe protiv smrtne kazne. Europska unija će time 
dobiti priliku potvrditi svoju vodeću ulogu u ukidanju smrtne kazne i stavljanju moratorija na 
pogubljenja.

Iako je niz zemalja ostvario znatan napredak, još je mnogo posla pred nama do konačnog ukidanja 
smrtne kazne u čitavom svijetu te je stoga potrebno i dalje podržavati tu inicijativu. 1977. tek je 16 
zemalja u pravnoj teoriji i praksi ukinulo smrznu kaznu. Danas je to slučaj u njih 40. 

Od ukupno 58 država i teritorija u kojima je još uvijek na snazi smrtna kaza, u njih je 22 izvršeno 
pogubljenje 2014. godine. Nažalost, broj pogubljenja u nekima od tih država je visok ili je proteklih 
godina zabilježen njihov znatan porast.

Tama ovogodišnjeg međunarodnog dana borbe protiv smrtne kazne su smrtne kazne zbog zločina 
povezanih s drogom. Usprkos općoj tendenciji zabilježenoj proteklih desetljeća, sve više zemalja 
donosi zakone kojima se dopušta smrtna kazna zbog zločina povezanih s drogom. Europska unija se 
također treba posvetiti tom pitanju. U smjernicama EU-a o smrtnoj kazni, koje su revidirane 2013., 
jasno stoji da se smrtna kazna ne određuje za zločine povezane s drogom.

U svjetlu toga Odbor za vanjske poslove i Pododbor za ljudska prava traže od Vijeća odgovore na 
sljedeća pitanja:

1. Koje su mjere u okviru vanjske politike i vanjskih odnosa EU-a poduzete za provođenje 
kampanje za ukidanje smrtne kazne, posebno u pogledu bilateralnih odnosa sa zemljama koje 
još uvijek provode smrtnu kaznu?

2. Koje će mjere Vijeće poduzeti kada je riječ o odgovornosti trećih zemalja za znatno povećanje 
broja pogubljenja ili ponovno uvođenje pogubljenja? 

3. S obzirom na potpunu zabranu smrtne kazne za zločine povezane s drogom navedene u 
smjernicama EU-a, koje su mjere poduzete kako bi se zajamčilo da suradnja EU-a s trećim 
zemljama u borbi protiv trgovine drogom ne pridonosi donošenju smrtnih kazni protiv 
osumljičenih za te zločine?
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