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Положението на жените в затвора и въздействието, което има лишаването от свобода 
на родители върху социалния и семейния живот
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Предложение за резолюция

Изменение, внесено от  Gabriela Creţu

Изменение 1
Съображение Б а (ново)

Бa. като има предвид, че лишаването от свобода на жени отразява 
положението на жените в обществото, където те са ограничени в 
рамките на система, проектирана, построена и управлявана от мъже за 
други мъже,

Or. en

Изменение, внесено от Gabriela Creţu

Изменение 2
Съображение Б б (ново)

Бб. като има предвид, че в много затвори надзирателите са пълновластни и 
жените не могат да се погрижат за основните си интимни нужди в 
атмосфера на сигурност без да бъдат безпокоени,
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Or. en

Изменение, внесено от Claire Gibault

Изменение 3
Съображение Б a (ново)

Ба. като има предвид, че трябва да бъдат създадени конкретни мерки, 
отговарящи на специфичните нужди на жените, по-специално 
прилагането на алтернативни наказания,

Or. fr

Изменение, внесено от Gabriela Creţu

Изменение 4
Съображение В а (ново)

Ва. като има предвид, че следните най-съществени условия за здравословно 
износване на бременността често липсват в затворите: питателна храна, 
свеж въздух, физическа активност, хигиенни условия, допълнителни 
витамини и предродилни грижи,

Or. en

Изменение, внесено от Claire Gibault

Изменение 5
Съображение В а (ново)

Ва. като има предвид, че бременните жени, които са в затвора, не могат да 
получават подкрепа и информация, които биха им помогнали по-добре да 
изживеят бременността и майчинството си, 

Or. fr
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Изменение, внесено от Claire Gibault

Изменение 6
Съображение Г а (ново)

Га. като има предвид, че психическото и физическо здраве на майката е тясно 
свързано с това на детето,

Or. fr

Изменение, внесено от Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 7
Съображение Д а (ново)

Да. като има предвид, че понастоящем е известно, че голяма част от жените, 
лишени от свобода, са били жертви на насилие, сексуален тормоз или 
малтретиране в рамките на семейството или двойката, както и че много 
от тях се намират в ситуация на икономическа и психологическа 
зависимост; че всички тези елементи са пряко свързани с престъпното им 
минало и с наличието на физически и психологически последствия като 
например посттравматичен стрес,

Or. es

Изменение, внесено от Claire Gibault

Изменение 8
Съображение Е

Е. като има предвид, че персоналът в затворите трябва да бъде достатъчно обучен и 
заинтересован от взимането под внимание на измерението за равенство между 
жените и мъжете и към специфичните нужди и положение на лишените от 
свобода жени; като има предвид, че е желателно особено внимание към най-
уязвимите от тях, т.е. малолетните и непълнолетни жени и жените с 
увреждания,

Or. fr
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Изменение, внесено от Claire Gibault

Изменение 9
Съображение Е а (ново)

Еа. като има предвид, че държавите-членки трябва да следят за това 
лишените от свобода жени да бъдат защитени по подходящ начин от 
насилие и сексуална агресия,

Or. fr

Изменение, внесено от Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 10
Съображение З

З. като има предвид, че върховният интерес на детето трябва винаги да се взима 
под внимание при решенията, свързани с отделянето му или с оставането му при 
родителя-затворник, и се има предвид, че следва във всички случаи да се 
осигури възможност на другия родител да упражнява родителските си 
права и да се установят съответни процедури за запазване на 
емоционалните връзки с първоначалната семейна среда (братя и сестри, 
баби и дядовци и други членове на семейството),

Or. es

Изменение, внесено от Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 11
Съображение Й а (ново)

Йа. като има предвид, че значителен брой жени, лишени от свобода, към 
момента на лишаване от свобода имат висящи съдебни процедури 
(процедури, свързани с изоставяне, временно приемане или осиновяване на 
малолетни или непълнолетни лица, развод или разделяне, изваждане от 
жилището и т.н.), което ги поставя в постоянно състояние на несигурност 
и стрес,

Or. es
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Изменение, внесено от Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 12
Съображение Й б (ново)

Йб. като има предвид, че лишените от свобода често не са осведомени за 
съществуващите социални ресурси и че в много случаи липсата на 
административни документи за положението им (лична карта, карта за 
социално осигуряване, документ за семейна история и т.н.), които са 
изгубени или невалидни, на практика не им дава възможност да 
упражняват гражданските си права на граждани на държава-членка,

Or. es

Изменение, внесено от Gabriela Creţu

Изменение 13
Съображение Й б (ново)

Йб. като има предвид, че увеличаването на броя на жените, лишени от свобода, 
е отчасти причинено от влошаването на икономическите условия по 
отношение на жените,

Or. en

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 14
Съображение К

К. като има предвид, че равен достъп на лишените от свобода - мъже и жени, до 
работни места, професионално обучение, обучение по етика и почивка по 
време на периода на задържане е съществено за психологическото им 
равновесие и приобщаването им към обществото и работата,

Or. pl

Изменение, внесено от Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
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García Pérez

Изменение 15
Съображение К а (ново)

Ка. като има предвид, че не е достатъчно да им се позволи достъп до 
възможности, колкото и разнообразни да са те, в сферата на 
образованието, обучението, работата, заниманията през свободното време 
и индивидуалните мерки, а е необходимо да се разработят придружаващи 
програми, които да улеснят включването им в подготовката и 
осъществяването на техния път към приобщаване,

Or. es

Изменение, внесено от  Urszula Krupa

Изменение 16
Съображение Л

Л. като има предвид, че жените затворнички трябва да имат достъп без никаква 
дискриминация до заплатена работа и доброволни дейности, както и до 
разнообразни мерки за професионално обучение и обучение по етика, 
отговарящи на изискванията на пазара на труда,

Or. pl

Изменение, внесено от Claire Gibault

Изменение 17
Съображение Л

Л. като има предвид, че жените затворнички трябва да имат достъп без никаква 
дискриминация до заплатена работа, както и до разнообразни мерки за 
професионално обучение, благоприятстващи за приобщаването им след 
изтърпяване на наказанието, и отговарящи на изискванията на пазара на 
труда,

Or. fr
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 18
Съображение М

М. като има предвид, че успешното социално приобщаване на лишените от свобода, 
както и предотвратяването на повторно нарушение, почиват върху качеството на 
управление, предоставено по време на периода на задържане и по-специално 
върху етическото превъзпитание и създадените партньорства с предприятия и 
органи за социално подпомагане, както и върху проследяването и социално-
професионалното, психологическо и религиозно подпомагане, предложени след 
изтърпяването на наказанието, 

Or. pl

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Изменение 19
Съображение Н (ново)

Н. като има предвид сериозната необходимост от информация и 
статистически данни, които са необобщени по отношение на пола, 
изчерпателни, сравними и осъвременени,

Or. en

Изменение, внесено от Anni Podimata

Изменение 20
Параграф 1 а (нов)

1а. призовава държавите-членки да увеличат средствата по отношение на 
повишаване на стойността и модернизирането на структурите за 
свиждания, както и специализирано обучение през целия живот на всички 
работещи в пенитенциарни центрове за малолетни и непълнолетни жени, 
извършили престъпление и да увеличат специфичните кредити, отпуснати 
за програми за социално и професионално приобщаване на малолетни и 
непълнолетни жени, извършили престъпление;  припомня на държавите-
членки необходимостта от предприемане на всички необходими мерки с цел 
предотвратяване на младежката престъпност;
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Or. fr

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение21
Параграф 2

2. отново отправя искане към Комисията и Съвета с оглед на приемането на 
рамково решение относно минималните стандарти за защита на правата на 
лишените от свобода1 въз основа на член 6 от Договора за ЕС  и приканва 
Съвета да разпространява и насърчава прилагането на пенитенциарните 
правила на Съвета на Европа с цел по-доброто хармонизиране на условията 
на задържане в Европа, и по-конкретно вземане предвид на специфичните 
потребности на жените, както и ясното утвърждаване на правата и 
задълженията на лишените от свобода;

Or. fr

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer

Изменение 22
Параграф 2 а (нов)

2a. счита, че трябва да се обръща особено внимание на положението на 
жените и малолетните и непълнолетни лица, задържани в очакване на 
депортиране, при което търсещите убежище и нередовните мигранти са 
на практика лишени от свобода, и на вредните последствия от това върху 
жените и малолетните и непълнолетни лица;

Or. en

Amendment by Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Изменение 23
Параграф 3 а (нов)

3a. Посочва факта, че жените-чужденки са диспропорционално многобройни 
сред лишените от свобода; по тази причина изисква също така да се вземат 

                                               
1 Препоръка R (2006)2, цитирана по-горе.
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под внимание следните подходи: борба срещу стигматизацията; мерки, 
невключващи лишаване от свобода, за жени-чужденки в очакване на съдебен 
процес (тъй като много жени-чужденки биват задържани под стража); 
избягване на автоматично експулсиране, предоставяне на достъп на 
чужденките, лишени от свобода, до връзки с консулства, до ресурсите и 
програмите на затвора и до разбираема информация; вземане предвид на 
специфичните потребности на чужденките при планирането на 
дейностите в затворите;  предоставяне на средства на чужденките, 
лишени от свобода, които да им дадат достъп до алтернативи на 
лишаването от свобода при условия, подобни на тези за граждани на 
съответната държава; служители, обучени за работа в мултикултурен 
контекст както в затвора, така и извън него;  услуги по медиация в затвора 
и извън него;

Or. en

Изменение, внесено от  Urszula Krupa

Изменение 24
Параграф 2

заличава се

Or. pl

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 25
Параграф 4 а (нов)

4а. припомня, че управлението на центровете за лишаване от свобода в 
съответствие с националните и международни правни норми трябва да 
бъде установено от редовни проверки от страна на компетентните органи; 

Or. fr
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Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 26
Параграф 4 б (нов)

4б. призовава държавите-членки да приемат необходимите мерки с цел 
гарантиране на реда в пенитенциарните заведения, както и сигурността на 
персонала и всички лишени от свобода, като се постави край на случаите 
на насилие и злоупотреби, към които жените и хората, произхождащи от 
етнически или социални малцинства, са особено уязвими;  

Or. fr

Изменение, внесено от  Urszula Krupa

Изменение 27
Параграф 5

5. призовава държавите-членки (заличава се) в по-голяма степен да взимат 
предвид особеностите, свързани с пола и миналото - често травмиращо - на 
лишените от свобода жени, по-специално чрез насочване на общественото 
мнение и подходящо обучение на персонала,  както и чрез етично или 
религиозно превъзпитаване на жените;

Or. pl

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 28
Параграф 5

5. призовава държавите-членки да включат измерението за равенство между 
жените и мъжете в пенитанциерните си политики и центровете за лишаване от 
свобода, както и в по-голяма степен да взимат предвид особеностите на жените
и миналото - често травмиращо, на лишените от свобода жени1, по-специално 
чрез насочване на общественото мнение и подходящо обучение на медицинския 
персонал и персонала на затворите;; 

Or. fr
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 29
Параграф 5

5. призовава държавите-членки да включат измерението за равенство между 
жените и мъжете в пенитенциарните си политики и центровете за лишаване от 
свобода, както и в по-голяма степен да взимат предвид особеностите, свързани с 
пола и миналото - често травмиращо - на лишените от свобода жени1, по-
специално чрез насочване на общественото мнение и подходящо обучение на 
персонала:

а) като включват пола като категория при събирането на данни във всички 
области, в които това е възможно, с цел да бъдат откроени проблемите и 
потребностите на жените; 

б) като създават във всяка държава комисия за проучване и системи за 
постоянно посредничество за ефективно наблюдение на условията на 
лишаване от свобода, с цел да се установят и коригират 
дискриминационните фактори, които все още засягат жените в 
системата на затворите;

в) като повдигат въпроса за потребностите на жените, лишени от 
свобода, в местните, регионални и национални дебати, с цел насърчаване на 
приемането на положителни мерки във връзка със социалните ресурси, 
условията на настаняване, обучението и т.н. 

г) като насърчават създаването и прилагането на конкретни програми за 
повишаване на информираността и за обучение на персонала в затворите 
по въпросите на различията между половете, като това засяга както 
ръководните кадри, така и всички служители, които участват във 
всекидневната дейност на затворите;

Or. es

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 30
Параграф 5 а (нов)

5а. призовава държавите-членки да предприемат необходимите мерки с цел да 

                                               
1 Членове 1, 3, 5 и 12 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 1 от основните принципи 
относно третирането на лишени от свобода, цитирани по-горе.
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се осигури надзираването на лишените от свобода жени от жени, и по-
специално при личен обиск;

Or. es

Изменение, внесено от Claire Gibault

Изменение 31
Параграф 5 а (нов)

5а. призовава държавите-членки да следят по ефективен начин за защитата 
на лишените от свобода жени срещу насилие и сексуална агресия; 

Or. fr

Изменение, внесено от  Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 32
Параграф 6 а (нов)

6а. изисква от всички държави-членки да улеснят достъпа на жените, лишени 
от свобода, до профилактични кампании, които се провеждат обичайно 
сред населението като цяло, например кампании за ранно диагностициране 
на рака на гърдата и на шийката на матката, както и да им даде 
възможност за достъп наравно с другите жени до национални програми за 
семейно планиране, методи за контрацепция и прекъсване на бременността 
по желание;

Or. es

Изменение, внесено от  Urszula Krupa

Изменение 33
Параграф 8

8. призовава държавите-членки да приемат здравна политика за затворите от 
глобално естество, с която да се откриват и лекуват още с лишаването от 
свобода психическите и физическите разстройства, както и да предоставят 
медицинско и психологическо обслужване на всички задържани, страдащи от 
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психични заболявания, забавено личностно развитие или наркомания, като се 
зачитат особеностите на жените;

Or. pl

Изменение, внесено от Anni Podimata

Изменение 34
Параграф 8 а (нов)

8а. призовава държавите-членки да предприемат всички необходими мерки с 
цел предоставяне на психологическа подкрепа на всички лишени от свобода 
жени, по-специално на самотните майки и на малолетните и 
непълнолетни жени, извършили престъпление, като имат за цел да им 
предоставят по-добра защита и по този начин да им позволят да 
поддържат и да подобряват семейните и социални отношения, което от 
своя страна би допринесло в голяма степен за улесняване на по-доброто 
социално и професионално приобщаване; 

Or. fr

Изменение, внесено от  Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 35
Параграф 8 а (нов)

8а. припомня, че е важно да се създадат програми, насочени към намаляване на 
уязвимостта на жените, лишени от свобода, по отношение на ситуации на 
насилие и/или зависимост, като им се предостави психологическо 
терапевтиране, предназначено конкретно за жени-жертви на сексуално 
насилие и/или на малтретиране в рамките на семейството или двойката; 
препоръчва персоналът на затворите да бъде обучаван и информиран за 
физическите и психологически проблеми, които подобни преживявания са 
причинили у голяма част от тези жени;

Or. es
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Изменение, внесено от Roselyne Lefrançois

Изменение 36
Параграф 9

9. препоръчва лишаването от свобода на бременните жени и на жените, които 
имат и отглеждат малко(и) дете(ца) да се предприема в краен случай и в 
случай на изпращането им в затвор, да  могат да получат по-просторна 
килия, по възможност индивидуална, както и им бъде обърнато специално 
внимание, най-вече по отношение на храненето и хигиената; счита, освен това, 
че бременните жени трябва да могат да получават пренатално и постнатално 
проследяване, равностойно на това извън затворите;

Or. fr

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 37
Параграф 9

9. препоръчва лишаването от свобода на бременните жени да се предприема в 
краен случай и в случай на изпращането им в затвор да им бъде обърнато 
специално внимание, най-вече по отношение на храненето и хигиената, както и 
да имат възможност да получават качествено пренатално и постнатално 
проследяване, както и обучение за родители;

Or. fr

Изменение, внесено от Gabriela Creţu

Изменение 38
Параграф 10 а (нов)

10a. обръща внимание на факта, че когато жени родят без усложнения в 
затвора, насилственото отделяне от детето обикновено се извършва в срок 
от 24 до 72 часа след раждането, и приветства всяко алтернативно 
решение от страна на Комисията и на държавите-членки;

Or. en
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Изменение, внесено от Claire Gibault

Изменение 39
Параграф 10 а (нов)

10а. припомня "спецификата" на затворите за жени и настоява за 
въвеждането на действия, свързани със сигурността и приобщаването, 
създадени специално за жените;

Or. fr

Изменение, внесено от Claire Gibault

Изменение 40
Параграф 10 б (нов)

10б. подчертава необходимостта правната система да следи за спазването на 
правата на детето, когато се разглеждат въпросите, свързани с 
лишаването от свобода на майката;

Or. fr

Изменение, внесено от  Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 41
Параграф 11

11. препоръчва да се дава предимство на алтернативните наказания на лишаването 
от свобода, по-специално за майките, щом като наказанието е леко и рисковете 
за обществената сигурност - ниски, при положение, че лишаването им от 
свобода може да доведе до сериозни смущения в семейния живот, особено 
когато са глава на семейство с един родител или имат деца в ранна възраст или 
се грижат за хора със зависимости или увреждания;  припомня, че съдебните 
органи трябва да взимат предвид тези елементи при избора на наказание, по-
конкретно във върховния интерес на детето на родителя, срещу когото е 
възбудено дело; препоръчва, в същия смисъл, да се разгледа възможността 
мъже, лишени от свобода, които се грижат за малолетни или 
непълнолетни лица или поемат други семейни отговорности, да могат да се 
ползват от мерки, подобни на предвидените за майките;  

Or. es
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Изменение, внесено от Gabriela Creţu

Изменение 42
Параграф 11

11. препоръчва да се дава предимство на алтернативните наказания на лишаването 
от свобода, по-специално за майките, щом като наказанието е леко и рисковете 
за обществената сигурност - ниски, при положение, че лишаването им от 
свобода може да доведе до сериозни смущения в семейния живот, особено 
когато са глава на семейство с един родител или имат деца в ранна възраст1; 
припомня, че съдебните органи трябва да взимат предвид тези елементи при 
избора на наказание, по-конкретно във върховния интерес на детето на 
родителя, срещу когото е възбудено дело; подчертава, че алтернативните 
присъди, изтърпявани извън затвора, са по-добри и по-евтини от 
лишаването от свобода;

Or. en

Изменение, внесено от Gabriela Creţu

Изменение 43
Параграф 11 а (нов)

11a. Отбелязва със съжаление, че лишаването от свобода се отразява 
отрицателно на репродуктивното здраве на жените и техните права - от 
възможността за аборт до възможността да имат или да отглеждат
децата си; изисква Комисията и държавите-членки неотложно и 
ефективно да се заемат с този въпрос;

Or. en

Изменение, внесено от Claire Gibault

Изменение 44
Параграф 11 а (нов)

11а. подчертава, че отраженията от състоянието на изолацията и 
потиснатост върху здравето на бременните жени, лишени от свобода, 

                                               
1 ОВ C 32 от 5.2.1996 г., стр. 102.
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могат да имат неблагоприятни, дори опасни последствия за детето и че е 
уместно това сериозно да се вземе предвид при взимането на решение за 
лишаване от свобода;  

Or. fr

Изменение, внесено от Claire Gibault

Изменение 45
Параграф 11 б (нов)

11б. настоява, от друга страна , че е необходимо съдебната администрация да 
се  осведоми за съществуването на децата преди да вземе решение за 
предварително задържане или в момента на осъждане, както и да се увери, 
че са взети мерки за запазване на съвкупността от правата им;

Or. fr

Изменение, внесено от Anni Podimata

Изменение 46
Параграф 11 а (нов)

11а. призовава държавите-членки да осъвременят съдебните и законодателните 
мерки за управление на престъпността на малолетните и непълнолетните 
в посока към декриминализация и в този контекст да сведат до минимум 
мерките за лишаване от свобода и пълно или частично затваряне на 
съответния малолетен или непълнолетен; препоръчва да се дава 
предимство на алтернативните наказания на лишаването от свобода и 
този режим да се прилага както за майките, така и за малолетните и 
непълнолетни жени, извършили престъпление, щом като наказанието е 
леко и рисковете за обществената сигурност - ниски, при положение, че 
лишаването им от свобода може да доведе до сериозни смущения в семейния 
живот;  припомня, че съдебните органи трябва да взимат предвид тези 
елементи при избора на наказание, по-конкретно върховния интерес на 
малолетната или непълнолетна жена, извършила престъпление; 

Or. fr
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Изменение, внесено от  Urszula Krupa

Изменение 47
Параграф 12

12. призовава държавите-членки да гарантират създаването на центрове за 
лишаване от свобода на жени и по-добре да ги разпределят по териториите си, 
така че да се улесни запазването на семейните (заличава се) връзки на лишените 
от свобода жени и да им се даде възможност да участват в религиозни 
обреди;

Or. pl

Изменение, внесено от  Urszula Krupa

Изменение 48
Параграф 13

заличава се

Or. pl

Изменение, внесено от  Urszula Krupa

Изменение 49
Параграф 14

14. призовава държавите-членки да улеснят семейното сближаване и по-специално 
връзките на родители-затворници с децата им при условие, че това не е в 
обратен интерес на детето, да улеснят съвместното участие в процес на 
етическо и психологическо превъзпитаване, както и в религиозни обреди 
чрез въвеждането на структури за свиждания, където атмосферата е различна от 
тази в затвора и които дават възможност за общи занимания, както подходящ 
емоционален контакт;

Or. pl
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Изменение, внесено от  Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 50
Параграф 15

15. настоятелно призовава държавите-членки да се придържат към международните 
си задължения1, като гарантират равенство на правата и отношението към 
децата, които живеят с лишен от свобода родител, както и да създадат условия 
на живот, приспособени към нуждите им в рамките на отделения, които са 
изцяло независими и максимално отдалечени от обикновената среда в 
затворите, чрез разрешаване на интегрирането на детски градини и 
класически учебни заведения и чрез щедър и гъвкав режим на излизания в 
компанията на членове на семейството или на персонал от асоциациите за 
защита на децата, и позволяващи доброто им физическо, душевно, морално и 
социално развитие; препоръчва също така в случай, че малолетни или 
непълнолетни лица се намират в затвора, да се улесни упражняването на 
родителски права от съответния друг родител;

Or. es

Изменение, внесено от Gabriela Creţu

Изменение 51
Параграф 15 а (нов)

15. отбелязва със съжаление, че много от жените, лишени от свобода, са 
самотни майки и губят връзка с децата си, понякога завинаги; иска от 
Комисията и държавите-членки да създадат и прилагат алтернативни 
политики с цел избягване на пълната раздяла; 

Or. en

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 52
Параграф 15 а (нов)

15а. призовава държавите-членки и пенитенциарните институции да 
                                               
1 Препоръка R (2006)2, цитирана по-горе.
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предвидят създаването на помещения за майки и деца, отделени от 
останалата част на затвора, които да разполагат с подходящи 
инфраструктури, както и с квалифициран персонал, който да помага на 
лишените от свобода майки при изпълнението на отговорностите, 
свързани с възпитанието и грижите; 

Or. fr

Изменение, внесено от  Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 53
Параграф 15 а (нов)

15а. призовава държавите-членки да зачитат изцяло разнообразието от 
сексуални ориентации и различните форми на семеен живот, стига да не са 
в противоречие със закона, и да позволят свободното им практикуване 
както в пенитенциарните институции, така и във връзките с лица извън 
тях;

Or. es

Изменение, внесено от  Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 54
Параграф 15 а (нов)

15а. настоятелно призовава държавите-членки да предоставят на всички 
лишени от свобода безплатна правна помощ, която е насочена към 
пенитенциарните въпроси и която, в случая с жените, лишени от свобода, 
е специализирана помощ в областта на семейното право, за да може да се 
отговаря на въпроси, свързани с приемането, осиновяването, разделянето, 
насилието, свързано с пола и т.н.

Or. es
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Изменение, внесено от  Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 55
Параграф 15 в (нов)

15в. препоръчва провеждане на кампании за информиране и ориентиране 
относно социалните услуги, предоставяни от съответната общност и 
процедурите за осъвременяване на административните документи, 
свързани с личното семейно и социално положение, за да могат жените, 
лишени от свобода, да упражняват изцяло гражданските си права;

Or. es

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 56
Параграф 16 а (нов)

16а. призовава държавите-членки да прилагат придружаващи мерки за психо-
социална подкрепа с цел да подготвят и улеснят отделянето на детето от 
лишената от свобода майка и да намалят отрицателното влияние; 

Or. fr

Изменение, внесено от  Urszula Krupa

Изменение 57
Параграф 18

18. препоръчва на държавите-членки да приемат необходимите мерки с оглед 
предоставянето на всички лишени от свобода - мъже и жени - възможности за 
(заличава се) работа, която позволява личностно усъвършенстване;

Or. pl
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Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 58
Параграф 18

18. препоръчва на държавите-членки да приемат необходимите мерки с оглед 
предоставянето на всички лишени от свобода - мъже и жени, възможности за 
подходящо заплатена и разнообразна работа, освободена от  всякакъв вид 
сегрегация по пол или от всякаква друга форма на дискриминация, както и да 
създадат партньорства с предприятия за тази цел;

Or. fr

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 59
Параграф 19

19. призовава държавите-членки да инвестират повече средства, наред с другото и 
чрез използването на общностни финансови инструменти, свързани със 
заетостта и социалното приобщаване, като например Европейския социален 
фонд и програмата PROGRESS, за разработването в рамките на затворите на 
програми за ограмотяване, за обучение през целия живот и за професионално 
обучение, пригодени към изискванията на пазара на труда и които могат да 
доведат до получаването на диплом;

Or. fr

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 60
Параграф 19 а (нов)

19а. подчертава, че тези програми трябва да включват езикови курсове, в т.ч. 
изучаването на националния език за лишените от свобода чужденци, 
курсове по информатика, както и по социално и професионално поведение;

Or. fr
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Изменение, внесено от Roselyne Lefrançois

Изменение 61
Параграф 19 а (нов)

19а. подчертава първостепенната роля на неправителствените организации по 
отношение на социалното и професионално приобщаване на лишените от 
свобода, по-специално на жените, и призовава държавите-членки да 
насърчават развиването на дейностите на тези организации в затвора, а 
именно чрез увеличаване на отпуснатите за тях средства, смекчаване на 
условията за достъп на членовете им в пенитенциарните заведения и 
повишена информираност на персонала на затворите за необходимостта 
от добро сътрудничество с тях;

Or. fr

Изменение, внесено от  Urszula Krupa

Изменение 62
Параграф 20

20. счита, че при отсъствието на сериозни рискове за обществената сигурност и 
тежест на наказанието, използването в по-голяма степен на полу-свободен 
режим, позволяващ на задържаните да работят или да посещават професионално 
обучение и обучение по етика извън пенитенциарното заведение би могло да 
улесни социалното им и професионално приобщаване;  

Or. pl

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 63
Параграф 20 а (нов)

20а. подчертава, че условията на работа на лишените от свобода и по-
специално на бременните жени или жените, които наскоро са родили, 
трябва да съответстват на националното и общностно законодателство 
и дават основание за редовен контрол от страна на компетентните 
органи;

Or. fr
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Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 64
Параграф 20 б (нов)

20б. подчертава необходимостта от насърчаване на включването на лишените 
от свобода мъже и жени в дейност, свързана с професионално ангажиране и 
социално приобщаване именно чрез преценка на личното им положение и 
като се гарантира годишна оценка на това включване;

Or. fr

Изменение, внесено от  Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 65
Параграф 20 а (нов)

20а. счита за приоритет създаването във всеки център на програми за 
подпомагане и индивидуална подкрепа, достъпни за всички лишени от 
свобода жени на доброволен принцип, за определяне, изпълнение и 
окончателна реализация на техните проекти за личностно развитие и 
социално приобщаване, които трябва да се изпълняват и след излизане от 
затвора;  

Or. es

Изменение, внесено от  Urszula Krupa

Изменение 66
Параграф 21

21. припомня необходимостта от прилагане на психологическо или религиозно 
превъзпитаване по време на периода на задържане и, след този период, 
прилагане на мерки за социални грижи с цел подготвяне и подпомагане на 
лишения от свобода в постъпките му за приобщаване и по-специално при 
търсенето на жилище и работа с оглед избягването на положения на социално 
изключване и повторно нарушение;

Or. pl
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Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 67
Параграф 21 а (нов)

21а. подчертава голямото значение на запазването и насърчаването на 
контактите на лишените от свобода  мъже и жени с външния свят, по-
специално посредством достъпа им до пресата и средствата за масово 
осведомяване, както и връзката им с органи за социално подпомагане, НПО 
и културни, артистични или други  асоциации,  упълномощени от 
пенитенциарните органи;

Or. fr

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 68
Параграф 21 б (нов)

21б. припомня, че редовният достъп на всички лишени от свобода до спортни и 
творчески дейности, както и до възможности за артистично и културно 
образование, е съществено за психологическото им равновесие и 
благоприятства възможностите за социално приобщаване;   

Or. fr

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 69
Параграф 21 в (нов)

21в. призовава Комисията да обърне особено внимание на населението в 
затворите в рамките на своята програма за действие за борба срещу 
социалното изключване;

Or. fr
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Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 70
Параграф 21 г (нов)

21г. препоръчва на държавите-членки да обърнат особено внимание на 
лишените от свобода мъже и жени с чуждо гражданство, по-
специално по отношение на езиковите и културни различия, и да 
улесни запазването на контактите с близките им, както и 
комуникацията с консулския персонал на страната им;

Or. fr

Изменение, внесено от Anni Podimata

Изменение 71
Параграф 21 а (нов)

21а. призовава държавите-членки да предприемат всички необходими мерки в 
рамките на улесняването на социалното и професионално приобщаване, с 
цел да включат  в националното си законодателство законодателни норми, 
които благоприятстват за назначаването на работа на бивши лишени от 
свобода жени, по-специално самотни и малолетни или непълнолетни жени, 
извършили престъпление, както в частния, така и в обществения 
професионален сектор;  

Or. fr

Изменение, внесено от  Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 72
Параграф 22

22. насърчава държавите-членки да обменят информация и добри практики относно 
условията на задържане и по-специално на жените, както и по отношение на 
ефективността на мерките за професионално обучение и социално приобщаване; 
смята, че е важно в тази връзка да се насърчава и финансира участието на 
пряко заинтересованите органи и лица във формирането на новаторски 
програми и добри практики, както и в национални и международни конгреси 
и дискусии в качеството им на мотивационен фактор и елемент за 
генериране на положителна енергия;
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Or. es

Изменение, внесено от  Urszula Krupa

Изменение 73
Параграф 23

23. призовава Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, да финансира 
проучвания върху причините за престъпността, по-специално тази, чиито 
жертви са жените, и да използва резултатите, за да ги превъзпитава и да 
увеличава възможностите за участие в социалния, семейния и професионалния 
живот;

Or. pl

Изменение, внесено от  Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 74
Параграф 23

23. призовава Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, да финансира 
проучвания върху ефективността на националните наказателни системи, както и 
върху влиянието на лишаването от свобода върху възможностите за участие в 
социалния, семейния и професионалния живот и да насърчава изследванията 
върху средата в затвора от гледна точка на пола;

Or. es
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