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Az Európai Parlament 2008. július 10–i állásfoglalása a halálbüntetésről, jelesül Troy Davis ügyéről 

(2009/C 294 E/19) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a halálbüntetés eltörléséről szóló korábbi állásfoglalásaira, és arra, hogy a kivégzéseket azon
nali hatállyal fel kellene függeszteni azokban az országokban, ahol még mindig van halálbüntetés, 

— tekintettel az ENSZ Közgyűlése által 2007. december 18–án elfogadott, a halálbüntetés alkalmazására 
vonatkozó moratóriumról szóló, 62/149. számú határozatra, 

— tekintettel a Tanács 2008. június 16–án elfogadott, a halálbüntetésről szóló uniós iránymutatásainak 
frissített és felülvizsgált változatára, 

A. tekintettel Troy Davis ügyére, akit a Georgia állami bíróság 1991-ben rendőrgyilkosság miatt halálra ítélt, 
és akinek kivégzése 2008. július végére van kitűzve; 

B. mivel Davis úr ügyvédje szerint védence ártatlanságát tények sora bizonyítja, érdemi bizonyítékot ellene 
a vád nem tudott felhozni, és a büntetőeljárás során 7 tanú vonta vissza vallomását; 

C. mivel a Georgia állami legfelsőbb bíróság 2007. augusztus 4–én úgy ítélkezett, hogy megvizsgálja a 
Davis úr bűnösségét megkérdőjelező új bizonyítékokat; 

D. mivel a Georgia állami legfelső bíróság 2008. március 17–én, elnökének egyet nem értése ellenére 
elutasította Troy Davis ügyének újratárgyalási kérelmét; 

E. mivel 1975 óta több mint 120 halálraítéltet engedtek szabadon az Egyesült Államokban, miután 
ártatlanságuk bebizonyosodott; 

F. mivel az Egyesült Államokban azokban az esetekben, amikor halálbüntetést szabtak ki, a kegyelmi 
jogkör gyakorlása mentőövként szolgál az olyan visszafordíthatatlan hibákkal szemben, amelyeket a 
bíróság nem tud vagy nem akar felülvizsgálni; 

G. mivel New Jersey az első USA állam, amely a halálbüntetés USA-beli 1972-es újbóli bevezetése óta 
törvényileg eltörölte a halálbüntetést arra hivatkozva, hogy nem lehet kizárni annak a kockázatát, hogy 
ártatlan embereket végezzenek ki; 

1. felhívja azokat az országokat, ahol még kiszabható a halálbüntetés, hogy tegyenek lépéseket annak 
eltörlésére; 

2. kéri, hogy Troy Davis halálos ítéletét változtassák meg és az ilyen megváltoztatáshoz rendelkezésre álló 
számos bizonyíték tükrében az illetékes bíróság tárgyalja újra ügyét; 

3. sürgetőleg fordul Georgia állam Kegyelmi és Feltételes Szabadon Bocsátási Hivatalához, hogy változ
tassa meg Troy Davis halálos ítéletét; 

4. felhívja a Tanács soros elnökségét és az Európai Bizottság egyesült államokbeli képviseletét, hogy 
sürgősen vegyék fel a kapcsolatot az USA hatóságaival ez ügyben; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Egyesült Államok 
kormányának, Georgia állam Kegyelmi és Feltételes Szabadon Bocsátási Hivatalának és Georgia állam 
főügyészének.
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