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PARLAMENTO EUROPEU 2014 - 2019

Comissão das Petições

28.2.2015

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição n.º 2442/2013, apresentada por Reinaldo António Vicente Guimarães, 
de nacionalidade portuguesa, sobre a tortura nas prisões da região da Galiza

1. Síntese da petição

Na sua petição, que contém uma única frase, o peticionário solicita a realização de uma 
investigação à tortura nas prisões de A Lama-Pontevera e Teixeiro Curtis.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 26 de setembro de 2014. A Comissão foi instada a prestar 
informações, nos termos do artigo 216.º, n.º 6, do Regimento.

3. Resposta da Comissão, recebida em 28 de fevereiro de 2015

Observações da Comissão

Na sua petição, que contém uma única frase, o peticionário solicita a realização de uma 
investigação à tortura nas prisões de A Lama-Pontevera e Teixeiro Curtis.

A proibição da tortura é um direito fundamental inviolável consagrado no artigo 4.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da UE. A Comissão está empenhada em lutar contra a tortura. De 
modo geral, no âmbito das suas competências, a Comissão não hesita em tomar as medidas 
adequadas nos casos de violação dos direitos fundamentais e dos valores referidos no artigo 
2.º do TUE.  Porém, nos termos do artigo 51.º, n.º 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da 
UE, as disposições desta última têm por destinatários os Estados-Membros apenas quando 
apliquem o direito da União.
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Até ao presente, não existem regras da UE no domínio da detenção e as condições de 
detenção são principalmente da responsabilidade dos Estados-Membros, que se 
comprometeram a respeitar as normas do Conselho da Europa nesta matéria, nomeadamente 
as Regras Penitenciárias Europeias, adotadas em 2006. Para além disso, as condições de vida 
dos presos são acompanhadas de perto pelo Comité Europeu para a Prevenção da Tortura e 
das Penas ou Tratamentos Desumanos ou Degradantes (CPT), criado pelo Conselho da 
Europa1.

Não obstante, a Comissão comprometeu-se a trabalhar em estreita colaboração com os 
Estados-Membros para melhorar as condições de detenção. Neste sentido, a Comissão visa 
facilitar o intercâmbio de melhores práticas a nível europeu entre mecanismos nacionais de 
supervisão das prisões.

Conclusão 

Pelos motivos acima expostos, a Comissão não está em condições de tecer mais comentários 
sobre a petição.

                                               
1 Os relatórios do CPT podem ser consultados na página Web com o seguinte endereço: http://www.cpt.coe.int


