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Ref.: Petiția nr. 0772/2011, adresată de Tsevan Georgiev Rangelov, de cetățenie 
bulgară, privind condițiile de viață dintr-o celulă de închisoare din Bulgaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a fost condamnat în Austria și a fost predat autorităților bulgare pentru a-și ispăși 
pedeapsa în Bulgaria. Petiționarul se plânge cu privire la condițiile de viață din celula de 
închisoare din Bulgaria.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Condițiile de detenție și gestionarea închisorilor intră în sfera de responsabilitate a statelor 
membre ale Uniunii Europene.

În ceea ce privește chestiunile referitoare la drepturile fundamentale, este important de 
observat că, în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, dispozițiile Cartei se aplică statelor membre numai atunci când acestea pun 
în aplicare dreptul Uniunii. Întrucât condițiile de detenție nu fac obiectul niciunei legislații a 
UE, statul membru în cauză nu acționează în temeiul legislației UE, iar Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene nu se aplică.

Ar trebui să se observe că, în cazul încălcării drepturilor prevăzute de Convenția europeană a 
drepturilor omului, cetățenii pot contesta, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la 
Strasbourg, o hotărâre definitivă pronunțată de o instanță națională.
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Comisia este interesată de chestiunile referitoare la detenție din cauza importanței 
fundamentale a principiului recunoașterii reciproce a deciziilor judiciare în domeniul 
libertății, securității și justiției. Consiliul a invitat Comisia să prezinte o Carte verde privind 
arestarea preventivă.

Cartea verde include interacțiunea dintre condițiile de detenție și instrumentele de 
recunoaștere reciprocă, de exemplu mandatul european de arestare, precum și arestarea 
preventivă și, de asemenea, inițiază o amplă consultare publică, bazată pe 10 întrebări, 
prezentate în acest document. 

Consultările cu privire la Cartea verde au fost închise la 30 noiembrie 2011. Înainte de 
adoptarea oricărei decizii cu privire la necesitatea de a lua sau nu măsuri specifice la nivelul 
Uniunii Europene, Comisia va analiza răspunsurile la Cartea verde.

Comisia Europeană nu deține competența de a interveni în gestionarea curentă a sistemelor 
judiciare ale statelor membre. În lipsa unei legislații europene în acest domeniu, gestionarea 
justiției intră, în principiu, în sfera de competență a autorităților statelor membre. Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se aplică numai când statele membre pun în 
aplicare dreptul Uniunii.


