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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2442/2013, внесена от Рейналду Антониу Висенте Гимараеш, 
с португалско гражданство, относно изтезания в затвор в Галиция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията с едно изречение настоява за разследване на изтезания в 
затворите в А Лама-Понтевера и Тейчейро Куртис.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 септември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Забележки на Комисията

В петицията си от едно изречение вносителят настоява за разследване на изтезания в 
затворите в А Лама-Понтевера и Тейчейро Куртис.

Забраната на изтезанията е ненарушимо основно право на ЕС, установено в член 4 от 
Хартата на основните права на ЕС. Комисията е ангажирана в борбата срещу 
изтезанията. По принцип и в обхвата на своите правомощия Комисията не би се 
поколебала да предприеме съответните действия в случай на нарушение на основните 
права и ценностите, посочени в член 2 от ДЕС.  Въпреки това, по смисъла на член 51, 
параграф 1 от Хартата, разпоредбите на Хартата се отнасят до държавите членки 
единствено когато те прилагат правото на ЕС. 
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До момента не съществуват правила на ЕС в областта на задържането. Засега условията 
на задържане са на първо място отговорност на държавите членки, които са се 
ангажирали да спазват действащите в областта стандарти  на Съвета на Европа, като 
например приетите през 2006 г. европейски правила за затворите.  Освен това 
условията в затворите се следят отблизо от Европейския комитет против изтезанията и 
нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ), както е определено от 
Съвета на Европа1.

Комисията обаче се е ангажирала да сътрудничи тясно с държавите членки за 
подобряване на условията за задържане. За тази цел Комисията си е поставила за цел да 
улеснява обмена на най-добри практики между националните механизми за контрол на 
затворите на европейско равнище.

Заключение 

Поради гореизложените причини Комисията не е в състояние да представи 
допълнителни забележки по петицията.

                                               
1  Докладите на КПИ могат да бъдат консултирани на: http://www.cpt.coe.int.


