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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000103/2015 

do Rady 
art. 128 Regulaminu PE 

Elena Valenciano 
Komisji Spraw Zagranicznych 

Przedmiot: Kara śmierci 

10 października odbędzie się 13. Światowy Dzień przeciwko Karze Śmierci. Dla Unii Europejskiej to 
okazja do potwierdzenia jej wiodącej roli w staraniach na rzecz zniesienia kary śmierci i wprowadzenia 
moratorium na jej wykonywanie. 

Chociaż w wielu krajach dokonano znacznych postępów, przed nami nadal długa droga do zniesienia 
kary śmierci na całym świecie, zatem należy kontynuować działania wspierające tę inicjatywę. W 1977 
r. tylko 16 krajów zniosło karę śmierci w prawie lub przestało ją stosować w praktyce. Dzisiaj ta liczba 
zwiększyła się do 140.  

Z 58 krajów i terytoriów, które utrzymały karę śmierci, w 22 w 2014 r. odbyły się egzekucje. Niestety w 
niektórych z nich liczba egzekucji albo utrzymuje się na wysokim poziomie albo znacznie wzrosła w 
ostatnich latach. 

Głównym tematem tegorocznego dnia przeciwko karze śmierci są wyroki skazujące na tę karę za 
przestępstwa związane z narkotykami. Wbrew utrzymującej się przez ostatnie dekady ogólnej 
tendencji, coraz więcej krajów wprowadziło przepisy pozwalające na stosowanie kary śmierci za 
przestępstwa związane z narkotykami. Unia Europejska powinna zainteresować się również tą 
kwestią. Wytyczne UE dotyczące kary śmierci, poddane przeglądowi w 2013 r., wyraźnie mówią, że 
kary śmierci „nie wymierza się również w przypadku przestępstw związanych z narkotykami”. 

Biorąc to pod uwagę Komisja Spraw Zagranicznych i Podkomisja Praw Człowieka zwracają się do 
Rady o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Jakie działania podjęto, by włączyć do głównego nurtu polityki kampanię na rzecz zniesienia kary 
śmierci w polityce zagranicznej UE i jej stosunkach zewnętrznych, zwłaszcza jeśli chodzi o 
stosunki dwustronne z krajami, które utrzymały tę karę?  

2. Jakie działania zamierza podjąć Rada w reakcji na sytuację, w której kraje trzecie są 
odpowiedzialne za znaczny wzrost liczby egzekucji lub powrót do wykonywania kary śmierci?  

3. Biorąc pod uwagę, że w swoich wytycznych UE jednoznacznie sprzeciwia się karze śmierci za 
przestępstwa związane z narkotykami, jakie działania są podejmowane, by zagwarantować, że 
współpraca UE z krajami trzecimi w zakresie walki z narkotykami nie przyczyni się do skazywania 
na karę śmierci podejrzanych o przestępstwa związane z narkotykami? 

Przedłożone: 16.9.2015 
Przekazane: 17.9.2015 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 8.10.2015 


