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Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2442/2013 , ingiven av Reinaldo Antonio Vicente 
Guimaraes, portugisisk medborgare, om tortyr i fängelser i Galicien

1. Sammanfattning av framställningen

I framställningen, som består av en enda mening, begärs en utredning av tortyr i fängelserna 
A Lama-Pontevera och Teixeiro Curtis.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 september 2014. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Kommissionens kommentarer

I framställningen, som består av en enda mening, begär framställaren att det görs en utredning 
av tortyr i fängelserna A Lama-Pontevera och Teixeiro Curtis.

Förbudet mot tortyr är en okränkbar grundläggande rättighet i EU, vilken stadgas i artikel 4 i 
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Kommissionen är engagerad i bekämpningen 
av tortyr. Som generell regel tvekar kommissionen inte att, inom ramen för sin behörighet, 
vidta lämpliga åtgärder i händelse av kränkningar av grundläggande rättigheter och av de 
värden som anges i artikel 2 i EUF-fördraget.  Enligt artikel 51.1 i stadgan riktar sig dess 
bestämmelser dock till medlemsstaterna enbart när dessa tillämpar EU-lagstiftningen.

Hittills finns det inga EU-regler om frihetsberövande. För närvarande är förhållandena i 
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fängelserna huvudsakligen medlemsstaternas ansvar, och medlemsstaterna har förbundit sig 
att respektera Europarådets befintliga standarder på området, till exempel de europeiska 
fängelsereglerna från 2006. Förhållandena i fängelserna granskas dessutom noggrant av 
Europeiska kommittén till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning, som inrättats av Europarådet1.

Kommissionen satsar dock på ett nära samarbete med medlemsstaterna för att förbättra 
förhållandena i fängelserna. I detta syfte strävar kommissionen efter ett utbyte av bästa praxis 
mellan de nationella mekanismerna för fängelsekontroll på europeisk nivå.

Slutsats 

Kommissionen kan av ovannämnda skäl inte ge ytterligare kommentarer till denna 
framställning.

                                               
1  Kommitténs rapporter finns tillgängliga här: http://www.cpt.coe.int.


