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Užsienio reikalų komiteto vadu 

Tema: Mirties bausmė 

2015 m. spalio 10 d. bus minima 13-oji Pasaulinė kovos su mirties bausme diena. Ši diena Europos 
Sąjungai suteikia progą dar kartą patvirtinti savo vadovaujamąjį vaidmenį siekiant panaikinti mirties 
bausmę ir taikyti jos vykdymo moratoriumą. 

Nors daugelyje šalių buvo padaryta didelė pažanga, dar reikia daug nuveikti, kad mirties bausmė būtų 
uždrausta visame pasaulyje, ir reikia toliau dėti pastangas šiai iniciatyvai remti. 1977 m. tik 16 šalių 
teisės aktais ar praktikoje buvo panaikinusios mirties bausmę. Šiuo metų jų yra 140.  

Mirties bausmės 2014 m. buvo įvykdytos 22 iš 58 šalių ir teritorijų, kurios vis dar taiko mirties bausmę. 
Deja, kai kuriose iš šių šalių ir teritorijų įvykdytų mirties bausmių skaičius vis dar yra didelis arba 
pastaraisiais metais labai padidėjo. 

Šiais metais Pasaulinę kovos su mirties bausme dieną norima atkreipti dėmesį į mirties nuosprendžius 
už nusikaltimus, susijusius su narkotikais. Nepaisant pastaraisiais dešimtmečiais vyravusios 
bendrosios tendencijos, šalių, kurios priėmė teisės aktus, kuriais leidžiama už su narkotikais susijusius 
nusikaltimus skirti mirties bausmę, skaičius padidėjo. Europos Sąjunga taip pat turi spręsti šio pokyčio 
klausimą. 2013 m. persvarstytose ES gairėse dėl mirties bausmės aiškiai nurodoma, kad mirties 
bausmė „taip pat neskiriama už nusikaltimus, susijusius su narkotikais“. 

Atsižvelgiant į tai Užsienio reikalų komitetas ir Žmogaus teisių pakomitetis prašo Tarybos atsakyti į 
šiuos klausimus: 

1. Kokių priemonių buvo imtasi, kad kampanija, kuria siekiama panaikinti mirties bausmę, būtų 
integruota į ES užsienio politiką ir išorės santykius, ypač dvišaliuose santykiuose su šalimis, 
kurios vis dar taiko mirties bausmę? 

2. Kokių veiksmų Taryba yra pasiruošusi imtis tais atvejais, kai trečiosios šalys yra atsakingos už 
labai padidėjusį įvykdytų mirties bausmių skaičių ar už šių bausmių vykdymo atnaujinimą?  

3. Kadangi ES gairėse dėl mirties bausmės griežtai draudžiama skirti mirties bausmę už 
nusikaltimus, susijusius su narkotikais, kokių priemonių imamasi, kad būtų užtikrinta, kad ES 
bendradarbiavimu su trečiosiomis šalimis kovos su narkotikais klausimais nebūtų prisidedama 
prie mirties bausmės skyrimo asmenims, įtariamiems įvykdžius su narkotikais susijusius 
nusikaltimus? 
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