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Tema: Kalinimo sąlygos ir kalinių pagrindinės teisės Europos Sąjungoje

Šiuo metu Europos Sąjungoje kalinama apie 569 tūkst. žmonių. Europos komitetas prieš kankinimą 
atkreipė dėmesį į struktūrines problemas, su kuriomis susiduriama daugelyje valstybių narių (kalinimo 
sąlygas, galimybes naudotis priežiūros paslaugomis, šeimos ryšius ir t. t.). Kai kuriose šalyse situaciją 
dar labiau apsunkina kalėjimų perpildymas. Nors Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) yra 
priėmęs vadinamuosius pilotinius sprendimus, kuriais reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi 
veiksmingų priemonių nagrinėdamos pasikartojančias bylas, susijusias su šia problema, kalinamiems 
asmenims vis dar sunku sulaukti teisingumo. 2020 m. sausio 30 d. EŽTT pasmerkė Prancūziją už 
Europos žmogaus teisių konvencijos 3 ir 13 straipsnių pažeidimą.

Ši situacija, susijusi su būtiniausių bendrų standartų nebuvimu, kelia pavojų teisinei valstybei ir 
teisminiam bendradarbiavimui, o tai daro neigiamą poveikį, pavyzdžiui, Europos arešto orderio 
priemonei, kuria kai kurios valstybės narės atsisako naudotis.

Per pastaruosius kelerius metus Parlamentas ne kartą ragino priimti ES lygmens teisės aktus dėl 
kalinių ir kalinimo standartų.

Ar, atsižvelgiant į kalinimo sąlygų teisminės priežiūros svarbą užtikrinant veiksmingą teisminį 
bendradarbiavimą (ESTT, C-128/18), Komisija ketina įsipareigoti vykdyti geriau koordinuotą kalėjimų 
politiką, kad, imantis veiksmų procesinėms teisėms stiprinti bei kalinimo sąlygoms gerinti, būtų 
sukurtos sąlygos abipusiam pasitikėjimui ir pagarbai pagrindinėms žmogaus teisėms užtikrinti? Jei 
taip, kokių veiksmų ji imsis?


