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Komisja Petycji

28.2.2015

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2442/2013, którą złożył Reinaldo Antonio Vicente Guimaraes 
(Portugalia), w sprawie tortur w więzieniach w Galicji

1. Streszczenie petycji

W jednozdaniowej petycji składający petycję zwraca się o zbadanie kwestii tortur w 
więzieniach A Lama-Pontevera i Teixeiro Curtis.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 września 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Uwagi Komisji

W jednozdaniowej petycji składający petycję występuje o zbadanie kwestii tortur w 
więzieniach A Lama-Pontevera i Teixeiro Curtis.

Zakaz tortur stanowi nienaruszalne prawo podstawowe UE zapisane w art. 4 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Komisja zobowiązała się do zwalczania tortur. Zgodnie z 
ogólną zasadą oraz w zakresie przyznanych jej kompetencji Komisja nie zawaha się podjąć 
odpowiednich działań w przypadku naruszania praw podstawowych oraz wartości, o których 
mowa w art. 2 TUE.  Jednakże na mocy art. 51 ust. 1 Karty postanowienia Karty mają 
zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie wdrażania przez te państwa 
prawa UE.
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Do chwili obecnej nie ma jeszcze przepisów UE dotyczących pozbawienia wolności. Jak 
dotąd warunki przetrzymywania leżą przede wszystkim w gestii państw członkowskich, które 
zgodziły się przestrzegać obowiązujących w tym zakresie standardów Rady Europy, takich 
jak przyjęte w 2006 r. Europejskie Reguły Więzienne.  Co więcej, warunki w więzieniach są 
ściśle monitorowane przez Europejski Komitet do spraw Zapobiegania Torturom oraz 
Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), który został ustanowiony 
przez Radę Europy1.

Komisja zobowiązała się jednak do ścisłej współpracy z państwami członkowskimi w celu 
poprawy warunków przetrzymywania. W tym celu Komisja dąży do ułatwiania wymiany 
najlepszych praktyk pomiędzy krajowymi mechanizmami kontroli więzień na szczeblu 
europejskim.

Wniosek 

Z powodów wymienionych powyżej Komisja nie jest w stanie kontynuować uwag na temat 
przedmiotowej petycji.

                                               
1 Ze sprawozdaniami CPT można się zapoznać pod adresem: http://www.cpt.coe.int.


