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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0772/2011, którą złożył Tsevan Georgiev (Bułgaria) w sprawie 
warunków w celi więziennej w Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję został uznany za winnego w Austrii i wydany Bułgarii w drodze 
ekstradycji, aby odbyć tam wyrok. Informuje on o warunkach panujących w jego bułgarskiej 
celi więziennej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Warunki panujące w więzieniach i zarządzanie więzieniami leżą w gestii państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o kwestie dotyczące praw podstawowych, istotne jest odnotowanie, iż zgodnie 
z postanowieniami art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej postanowienia 
karty mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one 
prawo Unii. Z uwagi na to, że warunki panujące w więzieniach nie podlegają uregulowaniu 
w prawodawstwie UE, państwo członkowskie, o którym mowa, nie podejmuje działań 
w ramach wdrażania prawa UE, a karta praw podstawowych nie ma w tym przypadku 
zastosowania.

Należy zaznaczyć, że w przypadku naruszenia jakichkolwiek praw zawartych w europejskiej 
konwencji praw człowieka można odwołać się od ostatecznego orzeczenia kończącego 



PE483.582v01-00 2/2 CM\892902PL.doc

PL

postępowanie, wydanego przez sąd krajowy, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu.

Komisja wyraża zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi kwestii zatrzymywania ze 
względu na duże znaczenie zasady wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych dla 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Rada wezwała Komisję do 
przedstawienia zielonej księgi w sprawie tymczasowego aresztowania.

W zielonej księdze porusza się kwestię zależności pomiędzy warunkami panującymi 
w więzieniach a instrumentami wzajemnego uznawania, takimi jak europejski nakaz 
aresztowania, jak również tymczasowe aresztowanie; otwiera się także szeroko zakrojone 
konsultacje społeczne oparte na dziesięciu pytaniach zawartych w księdze. 

Konsultacje w sprawie przedmiotowej zielonej księgi zamknięto dnia 30 listopada 2011 r. 
Zanim zostanie podjęta jakakolwiek decyzja dotycząca tego, czy należy rozważyć 
konieczność podjęcia konkretnych działań na szczeblu UE, Komisja przeanalizuje 
odpowiedzi w sprawie zielonej księgi.

Komisja Europejska nie ma kompetencji do ingerowania w bieżącą organizację wymiarów 
sprawiedliwości w poszczególnych państwach członkowskich. Z uwagi na brak 
prawodawstwa UE w tym zakresie bieżąca organizacja wymiarów sprawiedliwości leży 
w zasadzie w kompetencji organów państw członkowskich. Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej ma zastosowanie do państw członkowskich jedynie wtedy, gdy wdrażają one 
prawo Unii.


