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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2442/2013 af Reinaldo Antonio Vicente Guimaraes, 
portugisisk statsborger, om tortur i fængslerne i Galicien

1. Sammendrag

Andrageren anmoder i sit andragende på én linje om en undersøgelse af tortur i fængslerne A 
Lama-Pontevera og Teixeiro Curtis.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. september 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Kommissionens bemærkninger

Andrageren anmoder i sit andragende på én linje om en undersøgelse af tortur i fængslerne A 
Lama-Pontevera og Teixeiro Curtis.

Forbuddet mod tortur er en ukrænkelig grundlæggende ret i EU, der er nedfældet i artikel 4 i 
EU's charter om grundlæggende rettigheder. Kommissionen deltager i bekæmpelsen af tortur. 
Som en generel regel og inden for rammerne af sine beføjelser vil Kommissionen ikke tøve 
med at træffe passende foranstaltninger i tilfælde af krænkelser af grundlæggende rettigheder 
og af de værdier, der er omhandlet i artikel 2 TEU.  Det fremgår imidlertid af artikel 51, stk. 
1, i chartret, at chartrets bestemmelser er rettet til medlemsstaterne, men kun når de 
gennemfører EU-retten.
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Der er endnu ikke vedtaget nogen EU-regler på fængselsområdet. Forholdene i fængslerne 
henhører stadigvæk hovedsagelig under medlemsstaternes ansvarsområde, idet de dog er 
blevet enige om at overholde de standarder, som Europarådet har opstillet på området, f.eks. 
de europæiske fængselsregler. Forholdene i fængslerne overvåges desuden nøje af Den 
Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling 
eller Straf, der er nedsat af Europarådet1.

Kommissionen er imidlertid forpligtet til at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne om at 
forbedre forholdene i fængslerne. Kommissionen arbejder med henblik herpå på at forbedre 
udvekslingen på europæisk plan af bedste praksis mellem de nationale mekanismer til kontrol 
af fængslerne.

Konklusion 

Af ovenstående grunde er Kommissionen ikke i stand til at knytte yderligere kommentarer til 
andragendet.

                                               
1  Denne komités rapporter kan konsulteres på: http://www.cpt.coe.int.


