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Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Auke Zijlstra 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0251/2017 

Joëlle Bergeron 

Τα σωφρονιστικά συστήματα και οι συνθήκες κράτησης στις φυλακές 

2015/2062(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170 παράγραφος 4 του Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8-0251/2017 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα σωφρονιστικά συστήματα και 

τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες κράτησης και η διοίκηση των φυλακών εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητα των κρατών μελών· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στις φυλακές σε ορισμένα κράτη μέλη είναι 

ανησυχητική, δεδομένου ότι υπονομεύει τη «βεβαιότητα της ποινής»· 

1. τονίζει ότι ο έλεγχος στα εξωτερικά και εσωτερικά σύνορα είναι απολύτως απαραίτητος 

προκειμένου να αποτρέπεται η είσοδος εγκληματικών στοιχείων στα κράτη μέλη, 

αποτελεί δε ένα αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού στις 

φυλακές ορισμένων κρατών μελών· 

2. επιδοκιμάζει όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και στόχο 

έχουν να καταπολεμήσουν το επιτεινόμενο φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης στις 

φυλακές με την επιβολή παραδειγματικών ποινών σε όσους είναι υπεύθυνοι ή 

εμπλέκονται σε τρομοκρατικές πράξεις· 

3. επικροτεί όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο με στόχο τη 

σύναψη διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες ούτως ώστε οι αλλοδαποί κρατούμενοι να 

μπορούν να εκτίουν τις ποινές τους στη χώρα καταγωγής τους· 

4. αποδοκιμάζει όλες τις προσπάθειες της Επιτροπής στο πεδίο των σωφρονιστικών 

συστημάτων, δεδομένου ότι αυτά εμπίπτουν πλήρως στην αρμοδιότητα των κρατών 

μελών·  

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της 

Ευρώπης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον 

Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και στην 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων. 

Or. en 

 

 


