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Alteração  1 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Auke Zijlstra 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0251/2017 

Joëlle Bergeron 

Sistemas e condições prisionais 

2015/2062(INI) 

Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 3, do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A8-0251/2017 

Resolução do Parlamento Europeu sobre os sistemas e condições prisionais 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

A. Considerando que as condições prisionais e a gestão das prisões são da responsabilidade 

dos Estados-Membros; 

B. Considerando que a situação das prisões em alguns Estados-Membros é preocupante, na 

medida em que põe em causa a «efetividade da sentença condenatória»; 

1. Salienta que o controlo das fronteiras externas e internas é essencial para impedir a 

entrada de criminosos nos Estados-Membros e constitui um meio eficaz de prevenir os 

problemas de sobrelotação das prisões de alguns Estados-Membros; 

2. Congratula-se com todas as iniciativas tomadas a nível nacional, a fim de lutar contra o 

crescente fenómeno de radicalização nas prisões e de proferir sentenças exemplares 

relativamente às pessoas que são responsáveis por atos terroristas ou que neles 

participaram; 

3. Acolhe com agrado todas as iniciativas tomadas a nível nacional, no intuito de celebrar 

acordos bilaterais com países terceiros a fim de assegurar que os detidos estrangeiros 

possam cumprir a pena no seu país de origem; 

4. Rejeita todos os esforços envidados pela Comissão no domínio dos sistemas prisionais, 

na medida em que estes sistemas são inteiramente da competência dos Estados-

Membros;  

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 

aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, ao Conselho da Europa, à 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, ao Comissário para os Direitos 

Humanos do Conselho da Europa e do Comité Europeu para a Prevenção da Tortura. 
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