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Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000103/2015 

a Tanács számára 
az eljárási szabályzat 128. cikke 

Elena Valenciano 
a Külügyi Bizottság nevében 

Tárgy: A halálbüntetés 

2015. október 10-én kerül sor a halálbüntetés elleni 13. világnapra. A világnap jó alkalmat teremt az 
Európai Unió számára, hogy megerősítse vezető szerepét a halálbüntetés eltörléséért és a 
kivégzésekre vonatkozó moratórium bevezetéséért folyó küzdelemben. 

Miközben számos országban jelentős eredményeket értek el, még sokat kell tenni azért, hogy az 
egész világon eltöröljék a halálbüntetést, és további erőfeszítésekre van szükség a kezdeményezés 
támogatásához. 1977-ben mindössze 16 olyan ország létezett, ahol mind a jogrendszerben, mind a 
gyakorlatban eltörölték a halálbüntetést. Ma ez a szám eléri a 140-et.  

2014-ben azon 58 ország és terület közül, ahol létezik a halálbüntetés intézménye, 22 alkalmazott 
kivégzéseket. Néhány ilyen országban a kivégzések száma sajnálatos módon vagy továbbra is 
magas, vagy nőtt. 

Az idei év nemzetközi napja a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt kirótt 
halálbüntetésekre hívja fel a figyelmet. A legutóbbi évtizedek általános tendenciájával szemben egyre 
több országban léptek hatályba olyan jogszabályok, amelyek lehetővé teszik a halálbüntetés 
alkalmazását kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények esetében. Az Európai Uniónak ezzel is 
foglalkoznia kell. A halálbüntetésről szóló, 2013-ban felülvizsgált uniós iránymutatásokban az áll, hogy 
„nem szabható ki halálbüntetés kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt”. 

Minderre tekintettel a Külügyi Bizottság és az Emberi Jogi Albizottság az alábbi kérdéseket teszi fel a 
Tanácsnak: 

1. Milyen intézkedésekre került sor annak érdekében, hogy az uniós külpolitikában és 
külkapcsolatokban – különös tekintettel a halálbüntetés intézményét még fenntartó országokkal 
fennálló kétoldalú kapcsolatokra – általánosan érvényesítsék a halálbüntetés elleni kampányt? 

2. A Tanács milyen fellépésekre áll készen az olyan helyzetek kezelésére, amikor harmadik 
országok felelősek a kivégzések számának jelentős növekedéséért, illetve a kivégzések 
újraindításáért?  

3. Tekintetbe véve, hogy az uniós iránymutatások egyértelműen tiltják a halálbüntetés kiszabását 
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, milyen intézkedésekre kerül sor annak 
biztosítása érdekében, hogy a kábítószerek elleni küzdelem terén a harmadik országokkal 
megvalósuló uniós együttműködés ne járuljon hozzá a halálbüntetés kiszabásához kábítószerrel 
kapcsolatos bűncselekményekkel gyanúsított személyekkel szemben? 
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