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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Reinaldo Antonio Vicente Guimaraes portugál állampolgár által benyújtott 
2442/2013. számú petíció a galiciai börtönökben elkövetett kínzásokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egymondatos petíciójában kéri, hogy vizsgálják ki az A Lama 
(Pontevedra) és Teixeiro (Curtis) településeken található börtönökben elkövetett kínzásokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. szeptember 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A Bizottság észrevételei

A petíció benyújtója egymondatos petíciójában kéri, hogy vizsgálják ki az A Lama 
(Pontevedra) és Teixeiro (Curtis) településeken található börtönökben elkövetett kínzásokat.

A kínzás tilalma az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikkében rögzített, sérthetetlen 
alapvető jog. A Bizottság elkötelezte magát a kínzás elleni küzdelem mellett. A Bizottság 
általánosságban és hatáskörének korlátai között nem habozik lépéseket tenni, amennyiben az 
EUSZ 2. cikkében említett alapvető jogok és értékek sérülnek. A Charta 51. cikke (1) 
bekezdésének első mondata szerint azonban a Charta rendelkezéseinek címzettjei a 
tagállamok, és csak annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre.



PE551.827v01-00 2/2 CM\1052994HU.doc

HU

Jelenleg a fogva tartás területén nem léteznek uniós szintű szabályok. A fogva tartás feltételei 
egyelőre a tagállamok hatáskörébe tartoznak, amelyek megállapodtak abban, hogy tiszteletben 
tartják az Európa Tanács e területre vonatkozó normáit, például a 2006-ban elfogadott európai 
börtönszabályokat. Ezenfelül a börtönkörülményeket az Európa Tanács által a Kínzás, 
Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetések Megelőzésére Létrehozott Európai 
Bizottság (CPT)1 szoros figyelemmel kíséri.

Mindazonáltal a Bizottság elkötelezetten együttműködik a tagállamokkal a fogva tartási 
körülmények javítása érdekében. A Bizottság ennek érdekében elő kívánja segíteni a börtönök 
irányítására vonatkozó nemzeti mechanizmusok bevált gyakorlatainak európai szintű 
megosztását.

Összegzés 

A Bizottság a fent ismertetett okokból nem fűzhet további észrevételeket a petícióhoz.

                                               
1  A CPT jelentései az alábbi helyen érhetők el: http://www.cpt.coe.int.


