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Betreft: Verzoekschrift nr. 2442/2013, ingediend door Reinaldo Antonio Vicente 
Guimaraes (Portugese nationaliteit), over folteringen in gevangenissen in 
Galicië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt in zijn verzoekschrift van één zin om een onderzoek naar folterpraktijken in 
de gevangenissen in A Lama-Pontevera en Teixeiro Curtis.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 september 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Opmerkingen van de Commissie

Indiener vraagt in zijn verzoekschrift van één zin om een onderzoek naar folterpraktijken in 
de gevangenissen in A Lama-Pontevera en Teixeiro Curtis.

Het verbod van foltering is een onschendbaar grondrecht van de EU dat verankerd is in 
artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De Commissie zet zich 
in voor de bestrijding van foltering. De Commissie zal als algemene regel en voor zover dit 
onder haar bevoegdheden valt niet aarzelen om op een passende manier te reageren wanneer 
de grondrechten en waarden van artikel 2 VEU geschonden worden.  Op grond van artikel 51, 
lid 1, van het Handvest zijn de bepalingen van het Handvest echter gericht tot de lidstaten 
wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen.
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Er bestaan voorlopig nog geen EU-regels op het gebied van gevangenschap. De 
omstandigheden in gevangenissen zijn in eerste instantie de bevoegdheid van de lidstaten, die 
ermee hebben ingestemd de bestaande normen van de Raad van Europa over dit onderwerp te 
respecteren, zoals de Europese Gevangenisregels die in 2006 zijn aangenomen. Voorts 
worden gevangenisomstandigheden nauwlettend gevolgd door het Europees Comité inzake de 
voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen 
(CPT) van de Raad van Europa1.

De Commissie zet zich echter in om nauw met de lidstaten samen te werken om de 
gevangenisomstandigheden te verbeteren. Om dit te bereiken tracht de Commissie het 
uitwisselen van beste praktijken tussen nationale mechanismen voor toezicht op 
gevangenissen en het Europees niveau te vergemakkelijken.

Conclusie 

Omwille van de voorgaande redenen bevindt de Commissie zich niet in de positie om nader 
op het verzoekschrift in te gaan.

                                               
1  Verslagen van het CPT kunnen hier geraadpleegd worden: http://www.cpt.coe.int.


