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Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000103/2015 

Padomei 
Reglamenta 128. pants 

Elena Valenciano 
Ārlietu komiteja komitejas vārdā 

Temats: Nāvessods 

2015. gada 10. oktobrī tiks atzīmēta 13. Pasaules diena pret nāvessodu. Šis notikums sniedz Eiropas 
Savienībai iespēju apliecināt tās vadošo lomu virzībā uz nāvessoda atcelšanu un moratoriju 
nāvessoda izpildei. 

Lai gan vairākās valstīs ir panākts ievērojams progress, vēl ir daudz jādara, pirms nāvessods tiks 
atcelts visā pasaulē, un tādēļ jāturpina centieni atbalstīt minēto iniciatīvu. 1977. gadā tikai 16 valstis 
bija atcēlušas nāvessodu savos tiesību aktos vai praksē. Patlaban ir 140 šādu valstu.  

No 58 valstīm un teritorijām, kurās nāvessods joprojām ir spēkā, 22 valstīs 2014. gadā notika 
nāvessoda izpilde. Diemžēl, dažās no minētajām valstīm izpildīto nāvessodu skaits vai nu joprojām ir 
liels, vai ir ievērojami pieaudzis pēdējos gados. 

Šā gada starptautiskās dienas tēma vērš uzmanību uz nāvessoda piespriešanu par noziegumiem, kas 
saistīti ar narkotikām. Pretēji pēdējo gadu desmitu vispārējai tendencei arvien vairāk valstu ir 
ieviesušas tiesību aktus, kas ļauj piespriest nāvessodu par noziedzīgiem nodarījumiem, kuri saistīti ar 
narkotikām. Šī tendence ir jārisina arī Eiropas Savienībā. ES pamatnostādnēs par nāvessodu, kas tika 
pārskatītas 2013. gadā, ir skaidri norādīts, ka nāvessodu „nepiemēro arī par noziegumiem, kas saistīti 
ar narkotikām”. 

Ņemot vērā šo kontekstu, Ārlietu komiteja un Cilvēktiesību apakškomiteja lūdz Padomi atbildēt uz 
turpmāk minētajiem jautājumiem. 

1. Kādi pasākumi ES ārpolitikā un ārējās attiecībās, jo īpaši divpusējās attiecībās ar valstīm, kurās 
nāvessods joprojām ir spēkā, ir veikti, lai popularizētu kampaņu par nāvessoda atcelšanu? 

2. Kādas darbības Padome ir gatava veikt situācijās, kurās trešās valstis ir atbildīgas par 
ievērojamu izpildīto nāvessodu skaita pieaugumu vai nāvessoda izpildes atsākšanu?  

3. Ņemot vērā nepārprotamo aizliegumu ES pamatnostādnēs attiecībā uz nāvessodu par 
noziegumiem, kas saistīti ar narkotikām, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka ES 
sadarbība ar trešām valstīm cīņā pret narkotikām nesekmē nāvessodu piemērošanu personām, 
ko tur aizdomās par šāda veida noziegumiem? 

Iesniegšanas datums: 16.9.2015 
Nosūtīts: 17.9.2015 
Termiņš atbildei: 8.10.2015 


