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Assunto: Condições de detenção e direitos fundamentais dos detidos na União Europeia

Cerca de 569 000 pessoas encontram-se atualmente detidas na UE. O Comité Europeu para a 
Prevenção da Tortura destacou problemas estruturais em numerosos Estados-Membros (condições 
de detenção, acesso a cuidados de saúde, laços familiares, etc.). Nalguns países, a sobrelotação 
das prisões está a agravar estas dificuldades. Embora o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
(TEDH) tenha proferido «acórdãos-piloto» que obrigam os Estados-Membros a implementar medidas 
eficazes em casos recorrentes no âmbito deste tema, continua a ser difícil obter justiça para os 
detidos. Em 30 de janeiro de 2020, o TEDH condenou a França por violar os artigos 3.º e 13.º da 
Convenção Europeia dos Direitos Humanos.

Esta situação, associada à ausência de normas comuns mínimas, coloca o primado do Direito e a 
cooperação judiciária em causa, afetando, por exemplo, o instrumento do mandado de detenção 
europeu, que alguns Estados-Membros se recusam a utilizar.

Ao longo dos últimos anos, o Parlamento apelou repetidamente a que fossem adotados instrumentos 
legislativos sobre os direitos dos detidos e normas de detenção a nível da UE.

Dada a importância do controlo jurisdicional sobre as condições de detenção para assegurar uma 
cooperação judiciária efetiva (TJUE, C-128/18), empenhar-se-á a Comissão numa política relativa às 
prisões mais bem coordenada, com vista a criar condições para a confiança mútua e o respeito dos 
direitos fundamentais, tomando medidas para reforçar os direitos processuais e melhorar as 
condições de detenção? Em caso afirmativo, que tipo de ação tomará?


