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Betreft: Detentieomstandigheden en de grondrechten van gedetineerden in de Europese Unie

De EU telt momenteel ongeveer 569 000 gedetineerden. Het Europees Comité inzake de voorkoming 
van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen heeft vastgesteld 
dat veel lidstaten kampen met structurele problemen (detentieomstandigheden, toegang tot zorg, 
familiebanden etc.). In sommige landen worden deze problemen nog eens verergerd door overvolle 
gevangenissen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft principe-uitspraken 
gedaan waarin is bepaald dat de lidstaten bij vaker voorkomende gevallen met betrekking tot deze 
kwestie doeltreffende rechtsmiddelen moeten inroepen. Desalniettemin is het voor gedetineerden nog 
altijd moeilijk om gerechtigheid te krijgen. Op 30 januari 2020 werd Frankrijk door het EHRM 
veroordeeld voor het schenden van de artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens.

Deze situatie, die verband houdt met het gebrek aan gemeenschappelijke minimumnormen, brengt 
de rechtsstaat en de justitiële samenwerking in het gedrang en tast onder meer het Europees 
aanhoudingsbevel aan, waarvan bepaalde lidstaten weigeren gebruik te maken.

Het Parlement heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aangedrongen op de invoering op EU-niveau 
van wetgevingsinstrumenten inzake de rechten van gevangenen en detentienormen.

Is de Commissie voornemens om zich, met het oog op het belang van de rechterlijke toetsing van 
detentieomstandigheden ter waarborging van doeltreffende justitiële samenwerking (HvJ-EU, C-
128/18), in te zetten voor een beter gecoördineerd detentiebeleid teneinde voorwaarden te scheppen 
voor wederzijds vertrouwen en eerbiediging van de grondrechten door maatregelen te nemen om de 
procedurele rechten te versterken en de detentieomstandigheden te verbeteren? Zo ja, hoe zullen 
deze maatregelen er dan uitzien?


