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PARLAMENTUL EUROPEAN 2014 - 2019

Comisia pentru petiții

28.2.2015

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 2442/2013, adresată de Reinaldo Antonio Vicente Guimaraes, de 
cetățenie portugheză, privind tortura în închisorile din Galiția

1. Rezumatul petiției

În cadrul petiției sale compuse dintr-o frază, petiționarul solicită realizarea unei anchete 
privind tortura în închisorile din A Lama-Pontevera și Teixeiro-Curtis.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 septembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Observațiile Comisiei

În cadrul petiției sale compuse dintr-o frază, petiționarul solicită realizarea unei anchete 
privind tortura în închisorile din A Lama-Pontevera și Teixeiro-Curtis.

Interzicerea torturii constituie un drept fundamental inviolabil al UE, consacrat în Carta 
drepturilor fundamentale a UE la articolul 4. Comisia și-a luat angajamentul de a lupta 
împotriva torturii. Ca principiu general, în limita competențelor care i-au fost atribuite, 
Comisia nu va ezita să adopte măsurile corespunzătoare în cazul în care au loc încălcări ale 
drepturilor fundamentale și ale valorilor menționate la articolul 2 din TUE. Cu toate acestea, 
în sensul articolului 51 alineatul (1) din Cartă, dispozițiile Cartei se adresează statelor membre 
numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii.
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Până în prezent, nu au fost adoptate norme ale UE în ceea ce privește detenția. Condițiile de 
detenție au intrat, până în momentul de față, în responsabilitatea statelor membre, care au 
convenit să respecte standardele existente ale Consiliului Europei în acest domeniu, cum ar fi 
Normele europene privind penitenciarele adoptate în 2006. În plus, condițiile de detenție sunt 
atent monitorizate de către Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau 
Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT), care a fost înființat de către Consiliul 
Europei1.

Comisia s-a angajat, cu toate acestea, să coopereze îndeaproape cu statele membre pentru a 
îmbunătăți condițiile de detenție. În acest scop, Comisia își propune să faciliteze schimbul de 
bune practici între organismele naționale responsabile pentru controlul penitenciarelor de la 
nivel european.

Concluzie 

Din motivele enumerate anterior, Comisia nu este în măsură să prezinte observații 
suplimentare cu privire la această petiție.

                                               
1  Rapoartele elaborate de CPT pot fi consultate la adresa: http://www.cpt.coe.int.


