Az Európai Unió és az Európa Tanács Közös Nyilatkozata
a „Halálbüntetés elleni Európai Nap” bevezetéséről
Emlékeztetve arra, hogy a halálbüntetés ellentétes az Európai Unió és az Európa Tanács sarokkövét
adó alapvető emberi jogokkal; valamint hogy az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok
Védelméről Szóló Európai Egyezmény Hatodik és Tizenharmadik Kiegészítő Jegyzőkönyvei
kimondták a halálbüntetés eltörlését, és ezt az Európai Unió Alapvető Jogok Kartája 2. cikke is
tükrözi;
Emlékeztetve arra, hogy 1997 óta nem hajtottak végre halálbüntetést az Európa Tanács 47
tagállamának, köztük az Európai Unió 27 tagállamának területén;
Hangsúlyozva, hogy a halálbüntetés eltörlése az Európa Tanács vagy az Európai Unió tagságára
pályázó minden állam számára a csatlakozás alapvető feltétele;
Felkérve az Európa Tanács és az Európai Unió tagállamait arra, hogy továbbra is terjesszék azon
álláspontjukat, amely szerint a halálbüntetés Európában történő eltörlése nagy jelentőséggel bír az
emberi méltóság tiszteletben tartása tekintetében;
Emlékeztetve arra, hogy az emberi jogok európai rendszerében központi helyet foglal el az Emberi
Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről Szóló Európai Egyezmény Hatodik és Tizenharmadik
Kiegészítő Jegyzőkönyve, amelyek béke idején, illetve minden körülmények között eltörlik a
halálbüntetést, továbbá hangsúlyozva az említett jegyzőkönyveknek az Európa Tanács valamennyi
tagállama által történő ratifikálása fontosságát;
Emlékeztetve annak fontosságára, hogy az Európa Tanács és az Európai Unió tagállamai
ratifikálják és támogassák a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának Második
Fakultatív Jegyzőkönyvét, amely a halálbüntetés eltörlését célzó legfontosabb egyetemes szintű
eszköz;
Hangsúlyozva a halálbüntetésnek az egész világon való eltörlése érdekében hozott intézkedések
továbbfolytatásának fontosságát, erre ösztönözve a harmadik országokat is, valamint hangsúlyozva
a többoldalú keretek között történő fellépés és a civil társadalom ez irányú kezdeményezései
támogatásának fontosságát;
Felkérve az európai polgárokat, hogy támogassák a halálbüntetésnek az egész világon való
eltörlését, elősegítve ezáltal az alapvető emberi jogok és az emberi méltóság mind hatékonyabb
érvényesülését;
Elismerve a "Halálbüntetés elleni Világnap" jelentőségét, amelyre a 2003. esztendő óta minden év
október 10. napján kerül sor, és hogy az európai intézmények bevonásával megerősítsük a nem
kormányzati szervek részéről érkező eme kezdeményezést:
Az Európai Unió és az Európa Tanács,
jóváhagyják a minden év október 10. napján megtartásra kerülő „Halálbüntetés elleni
Európai Nap” bevezetését.
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