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Forslag til beslutning

Ændringsforslag af Gabriela Creţu

Ændringsforslag 1
Punkt B a (nyt)

Ba. der henviser til, at fængselsforholdene for kvinder afspejler kvindernes stilling i 
samfundet, idet de indsættes i et system, som er indrettet, bygget og styret af mænd 
og til mænd,

Or. en

Ændringsforslag af Gabriela Creţu

Ændringsforslag 2
Punkt B b (nyt)

Bb. der henviser til, at personalet i mange fængsler har uindskrænket myndighed og 
kvindelige indsatte kan ikke udføre de mest basale, intime gøremål i en sikker 
atmosfære uden risiko for indblanding,
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Or. en

Ændringsforslag af Claire Gibault

Ændringsforslag 3
Punkt B a (nyt)

Ba. der henviser til, at der bør gennemføres konkrete tiltag, der tager hensyn til kvinders 
særlige behov, i særdeleshed anvendelsen af alternative straffe,

Or. fr

Ændringsforslag af Gabriela Creţu

Ændringsforslag 4
Punkt C a (nyt)

Ca. der henviser til, at forudsætningerne for en sund graviditet ofte ikke er til stede i 
fængsler: næringsrig kost, frisk luft, motion, sanitære forhold, vitamintilskud og 
svangerskabsrådgivning,

Or. en

Ændringsforslag af Claire Gibault

Ændringsforslag 5
Punkt C a (nyt)

Ca. der henviser til, at kvinder i fængsel ikke har adgang til en sådan støtte og 
rådgivning, som vil kunne sætte dem bedre i stand til at gennemføre graviditet og 
fødsel,

Or. fr
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Ændringsforslag af Claire Gibault

Ændringsforslag 6
Punkt D a (nyt)

Da. der henviser til, at moderens mentale og fysiske helbred er uløseligt forbundet med 
barnets,

Or. fr

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 7
Punkt E a (nyt)

Ea. der henviser til, at man i dag har kendskab til, hvor mange af de indsatte kvinder 
der har været udsat for vold, seksuelt misbrug, vold i familien og i parforholdet, til 
deres betydelige økonomiske og psykologiske afhængighed og den direkte 
sammenhæng, der har været mellem disse episoder og de fysiske og psykiske 
følgevirkninger, f.eks. i form af posttraumatisk stress,

Or. es

Ændringsforslag af Claire Gibault

Ændringsforslag 8
Punkt F

F. der henviser til, at fængselspersonalet skal være tilstrækkeligt uddannet i og bevidst 
om at tage hensyn til ligestillingsaspektet og til de indsatte kvinders særlige behov og 
situation; der henviser til, at det vil være ønskeligt, at der udvises særlig 
opmærksomhed over for de mest sårbare af disse indsatte, nemlig de mindreårige og 
de handicappede,

Or. fr
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Ændringsforslag af Claire Gibault

Ændringsforslag 9
Punkt F a (nyt)

Fa. der henviser til, at medlemsstaterne skal sørge for, at de indsatte ydes tilstrækkelig 
beskyttelse mod voldelige og seksuelle overgreb,

Or. fr

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 10
Punkt H

H. der henviser til, at barnets tarv altid skal tages i betragtning, når der træffes afgørelser 
om dets adskillelse fra eller forbliven hos den fængslede forælder, og at det i ethvert 
tilfælde bør sikres, at den pågældende forælder kan gøre sin forældremyndighed 
gældende og gøre brug af de relevante muligheder for at kunne opretholde de 
følelsesmæssige bånd til familien (søskende, bedsteforældre og familien som sådan),

Or. es

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 11
Punkt J a (nyt)

Ja. der henviser til, at mange af de kvinder, der indsættes i fængslerne, er involveret i 
løbende retlige procedurer (vedrørende fjernelse fra hjemmet, anbringelse i pleje, 
skilsmisse eller separation, udsættelse af bolig osv.), og såfremt disse indstilles, uden 
at der træffes afgørelse, kan det bevirke, at de pågældende kommer til at befinde sig 
i en udsat situation, som fremkalder en permanent tilstand af usikkerhed og stress,

Or. es
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Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 12
Punkt J b (nyt)

Jb. der henviser til, at indsatte i mange tilfælde savner viden om deres muligheder i 
samfundet, og at manglende, mistet eller ugyldig administrativ dokumentation 
(identitetskort, sygesikringskort, familiekort osv.) i praksis ofte hindrer de 
pågældende i at udøve de anerkendte borgerlige rettigheder, som alle borgere i 
medlemsstaterne har,

Or. es

Ændringsforslag af Gabriela Creţu

Ændringsforslag 13
Punkt J b (nyt)

Jb. der henviser til, at det stigende antal kvinder i fængsel delvist skyldes forringede 
økonomiske forhold for kvinder,

Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 14
Punkt K

K. der henviser til, at indsatte kvinders og mænds lige adgang til beskæftigelse, 
erhvervsuddannelse, resocialisering samt hvile under indsættelsen er grundlæggende 
for deres psykiske ligevægt og deres reintegration i samfundet og arbejdslivet,

Or. pl
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Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 15
Punkt K a (nyt)

Ka. der henviser til, at tilbuddene på områder som uddannelse, beskæftigelse, fritid og 
personlig udvikling, uanset hvor omfattende de er, ikke i sig selv er tilstrækkelige, 
og at det er nødvendigt at udarbejde ledsageprogrammer med henblik på at inddrage 
kvinderne i planlægningen af og gennemførelsen af deres integration,

Or. es

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 16
Punkt L

L. der henviser til, at de fængslede kvinder uden nogen form for forskelsbehandling skal 
have adgang til lønnet beskæftigelse og deltagelse i frivilligt arbejde såvel som
forskellige muligheder for erhvervsuddannelse og resocialisering, der er tilpasset 
arbejdsmarkedets krav,

Or. pl

Ændringsforslag af Claire Gibault

Ændringsforslag 17
Punkt L

L. der henviser til, at de fængslede kvinder uden nogen form for forskelsbehandling skal 
have adgang til lønnet beskæftigelse og forskellige erhvervsuddannelsesmuligheder, 
som fremmer deres muligheder for at blive reintegreret efter afsoning, og som er 
tilpasset arbejdsmarkedets krav,

Or. fr
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 18
Punkt M

M. der henviser til, at de indsattes sociale reintegration og forebyggelsen af tilbagefald 
afhænger af kvaliteten af de rammer, der stilles til rådighed under indsættelsen, 
navnlig programmer til resocialisering og samarbejdet med virksomheder og sociale 
myndigheder, samt af den opfølgning og psykologiske, religiøse, faglige og sociale 
bistand, der tilbydes efter udstået straf,

Or. pl

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 19
Punkt N a (nyt)

N. der henviser til, at der er stort behov for kønsopdelt, generel, sammenlignelig og 
aktuel data og statistik,

Or. en

Ændringsforslag af Anni Podimata

Ændringsforslag 20
Punkt 1 a (nyt)

1a. opfordrer medlemsstaterne til at bruge flere ressourcer på forbedring og 
modernisering af servicefaciliteter såvel som på special- og videreuddannelse af alle 
fængselsfunktionærer, der arbejder med kvindelige, mindreårige indsatte, og til at 
øge bevillingerne specielt afsat til rehabiliterings- og uddannelsesprogrammer for 
kvindelige, mindreårige indsatte; minder medlemsstaterne om nødvendigheden af at 
tage alle nødvendige skridt med henblik på at forebygge ungdomskriminalitet; 

Or. fr
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 21
Punkt 2

2. gentager sin anmodning til Kommissionen og Rådet angående vedtagelsen af en 
rammebeslutning om minimumsstandarder til beskyttelse af de indsattes rettigheder i 
henhold til artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og opfordrer Rådet til at 
formidle og fremme efterlevelsen af Europarådets fængselsregler med det mål for 
øje at øge harmoniseringen af fængselsforholdene i EU, især ved at tage hensyn til 
kvinders særlige behov, såvel som ved en klar erklæring om indsattes rettigheder og 
pligter;

Or. fr

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 22
Punkt 2 a (nyt)

2a. mener, at der skal særligt fokus på forholdene for kvinder og mindreårige, som er i 
myndighedernes varetægt, mens de afventer udvisning, idet denne situation reelt set 
er en indespærring af asylansøgere og illegale indvandrere og har en ødelæggende 
virkning på kvinder og mindreårige;

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 23
Punkt 3 a (nyt)

3a. henviser til, at udenlandske kvinder er overrepræsenterede blandt fængslernes 
indsatte; opfordrer af denne grund til, at der tages højde for følgende: Kampen mod 
stigmatisering; ikke-frihedsberøvende foranstaltninger for udenlandske kvinder, 
som afventer rettergang (idet et stort antal udenlandske kvinder er 
varetægtsfængslede); automatisk udvisning skal undgås, idet udenlandske, 
kvindelige indsatte skal kunne kontakte konsulater og have adgang til 
fængselsfaciliteter og fængselsprogrammer samt til forståelig information; 
hensyntagen til udenlandske kvinders særlige forhold i planlægningen af 
fængselsaktiviteter; udenlandske kvindelige indsatte skal have mulighed for at søge 
om alternative afsoningsformer på lige fod med fængslede statsborgere; 
fængselsfunktionærer med ekspertise i at arbejde i multikulturelle sammenhænge 
både under og efter afsoning; mæglingsmuligheder både under og efter afsoning;
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Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 24
Punkt 2

udgår

Or. pl

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 25
Punkt 4 a (nyt)

4a. minder om, at forvaltningen af fængslerne skal leve op til nationale og 
internationale, juridiske standarder, og at dette bør sikres ved jævnlige inspektioner 
udført af de kompetente myndigheder;

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 26
Punkt 4 b (nyt)

4b. opfordrer medlemsstaterne til at tage alle nødvendige skridt med henblik på at 
opretholde ro og orden i fængslerne og sikre personalets og de indsattes sikkerhed 
ved at forebygge voldelige og krænkende situationer, som kvinder og indsatte 
tilhørende etniske minoriteter er særlige sårbare over for;

Or. fr

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 27
Punkt 5

5. opfordrer medlemsstaterne til (tekst udgår) i højere grad at tage kønsspecifikke 
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hensyn og hensyn til de indsatte kvinders ofte traumatiske fortid1, navnlig ved at 
bevidstgøre og uddanne personalet hensigtsmæssigt og ved en resocialisering eller 
religiøs oplæring af kvinderne;

Or. pl

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 28
Punkt 5

5. opfordrer medlemsstaterne til at integrere ligestillingsaspektet i deres fængselspolitik 
og fængselsinstitutioner og til i højere grad at tage kvindespecifikke hensyn og hensyn 
til de indsatte kvinders ofte traumatiske fortid2, navnlig ved at bevidstgøre og uddanne 
læge- og fængselspersonalet hensigtsmæssigt;

Or. fr

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 29
Punkt 5

5. opfordrer medlemsstaterne til at integrere ligestillingsaspektet i deres fængselspolitik 
og fængselsinstitutioner og til i højere grad at tage kønsspecifikke hensyn og hensyn 
til de indsatte kvinders ofte traumatiske fortid3, navnlig ved at bevidstgøre og uddanne 
personalet hensigtsmæssigt

a) gennem integrering af ligestillingsaspektet ved indsamling af data om ethvert 
indsatsområde, som kan bidrage til at belyse kvindernes problemer og behov;

b) gennem nedsættelse i alle medlemsstaterne af en undersøgelseskommission og 
indførelse af ordninger med permanent mægling for effektivt at kunne føre tilsyn 
med forholdene for de indsatte og afhjælpe årsagerne til den forskelsbehandling, 
som kvinder stadig udsættes for i fængselsvæsenet;

                                               
1 Artikel 1, 3, 5, og 12 i verdenserklæringen om menneskerettighederne og artikel 1 i grundprincipperne for 
behandling af fængslede, ovennævnte.
2 Artikel 1, 3, 5, og 12 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og artikel 1 i grundprincipperne for 
behandling af fængslede, ovennævnte.
3 Artikel 1, 3, 5, og 12 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og artikel 1 i grundprincipperne for 
behandling af fængslede, ovennævnte..
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c) ved i debatter på lokalt, regionalt og nationalt plan at henlede opmærksomheden 
på indsatte og løsladte kvinders behov for at tilskynde til positive foranstaltninger i 
forbindelse med den sociale indsats, bolig- og uddannelsesforhold m.m.;

d) ved at fremme og iværksætte specifikke oplysnings- og uddannelsesplaner 
henvendt til de ansatte i fængselsvæsenet om ligestillingsaspektet, både det ledende 
personale og alle de øvrige ansatte, som deltager i det daglige arbejde i fængslerne;

Or. es

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 30
Punkt 5 a (nyt)

5a. opfordrer medlemsstaterne til at tage de nødvendige skridt til at sikre, at 
overvågningen af kvindelige indsatte udføres af kvindeligt personale, især i 
forbindelse med kropsvisitering;

Or. fr

Ændringsforslag af Claire Gibault

Ændringsforslag 31
Punkt 5 a (nyt)

5a. opfordrer medlemsstaterne til at sørge for, at kvindelige indsatte sikres effektiv 
beskyttelse mod voldelige og seksuelle overgreb;

Or. fr

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 32
Punkt 6 a (nyt)

6a. opfordrer samtlige medlemsstater til at give de indsatte kvinder adgang til de 
forebyggelseskampagner, der gennemføres i samfundet, f.eks. vedrørende tidlig 
påvisning af bryst- og livmoderkræft, og til at sikre lige adgang til de nationale 
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programmer for familieplanlægning, svangerskabsforebyggelse og abort;

Or. es

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 33
Punkt 8

8. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage en overordnet fængselssundhedspolitik om 
påvisning og behandling allerede ved indsættelsen af fysiske og mentale forstyrrelser 
og om ydelse af medicinsk og psykologisk hjælp til alle indsatte, der er psykisk syge, 
umodne eller misbrugere, under hensyntagen til kvindespecifikke forhold;

Or. pl

Ændringsforslag af Anni Podimata

Ændringsforslag 34
Punkt 8 a (nyt)

8a. opfordrer medlemsstaterne til at tage alle nødvendige skridt for at kunne yde 
psykologhjælp til alle kvindelige indsatte, især enlige mødre og mindreårige (piger), 
med det formål at sikre dem bedre beskyttelse samt give dem mulighed for at 
opretholde og forbedre deres familierelationer og sociale netværk, hvilket på lang 
sigt vil gøre deres sociale og erhvervsmæssige indslusning i samfundet lettere;

Or. fr

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 35
Punkt 8 a (nyt)

8a. understreger, at det er vigtigt at gennemføre programmer, hvis sigte skal være en 
bedre beskyttelse af de indsatte kvinder mod vold og/eller afhængighed, med særligt 
henblik på de kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb og/eller vold i 
familien eller i parforhold; opfordrer til, at de ansatte i fængselsvæsenet uddannes 
og orienteres om de fysiske og psykiske følgevirkninger, der rammer mange af disse 
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kvinder på grund af de nævnte begivenheder;

Or. es

Ændringsforslag af Roselyne Lefrançois

Ændringsforslag 36
Punkt 9

9. anbefaler, at indsættelse af gravide kvinder og mødre med ansvar for små børn kun 
anvendes som sidste udvej, og at disse kvinder i tilfælde af fængsling får tildelt en 
større celle, helst en enecelle, og vises særlig opmærksomhed, især med hensyn til 
ernæring og hygiejne; mener desuden, at gravide indsatte bør kunne modtage
svangreomsorg i samme omfang som gravide uden for fængslet;

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 37
Punkt 9

9. anbefaler, at indsættelse af gravide kvinder kun anvendes som sidste udvej, og at disse 
kvinder i tilfælde af fængsling får tildelt særlig opmærksomhed, især med hensyn til 
ernæring og hygiejne, og bør kunne modtage kvalificeret svangreomsorg og deltage i 
forældrekurser;

Or. fr

Ændringsforslag af Gabriela Creţu

Ændringsforslag 38
Punkt 10 a (nyt)

10a. gør opmærksom på, at ved ukomplicerede fødsler fjernes barnet fra moderen inden 
for 24–72 timer efter fødslen, og opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at overveje alternative løsninger;

Or. en
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Ændringsforslag af Claire Gibault

Ændringsforslag 39
Punkt 10 a (nyt)

10a. minder om de særegne forhold, der gør sig gældende vedrørende kvindefængsler, og 
insisterer på oprettelsen af tjenester, der kan garantere kvindelige indsattes 
sikkerhed og udslusning i samfundet;

Or. fr

Ændringsforslag af Claire Gibault

Ændringsforslag 40
Punkt 10 b (nyt)

10b. understreger nødvendigheden af, at retssystemet respekterer barnets rettigheder i 
behandlingen af sager, hvor fængsling af moderen kan komme på tale;

Or. fr

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 41
Punkt 11

11. anbefaler, at der oftere tages andre straffemetoder i brug end fængsling, når den 
idømte straf og risikoen for offentlighedens sikkerhed er lav, især når det drejer sig om 
mødre, såfremt deres fængsling kan medføre alvorlige forstyrrelser i familielivet, 
navnlig når de er eneforsørgere eller har små børn, eller når de har ansvaret for
pasning eller pleje af afhængige eller handicappede personer; minder om, at de 
retslige myndigheder skal tage hensyn til disse forhold, når de vælger straf, navnlig til 
barnets tarv, når den retsforfulgte har børn; opfordrer desuden til, at det overvejes, om 
også de mandlige indsatte, som direkte har ansvar for pasning af mindreårige børn 
eller har andre forsørgerbyrder, kan være omfattet af de samme foranstaltninger 
som de, der gælder for mødrene; 

Or. es
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Ændringsforslag af Gabriela Creţu

Ændringsforslag 42
Punkt 11

11. anbefaler, at der oftere tages andre straffemetoder i brug end fængsling, når den 
idømte straf og risikoen for offentlighedens sikkerhed er lav, især når det drejer sig om 
mødre, såfremt deres fængsling kan medføre alvorlige forstyrrelser i familielivet, 
navnlig når de er eneforsørgere eller har små børn1, og minder om, at de retslige 
myndigheder skal tage hensyn til disse forhold, når de vælger straf, navnlig til barnets 
tarv, når den retsforfulgte har børn; understreger, at samfundsrelaterede alternativer 
er bedre og billigere end fængsling;

Or. en

Ændringsforslag af Gabriela Creţu

Ændringsforslag 43
Punkt 11 a (nyt)

11a. konstaterer med beklagelse, at fængsling har en negativ indvirkning på kvinders 
reproduktive sundhed og rettigheder – lige fra muligheden for abort til muligheden 
for at føde og beholde deres børn; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til 
at rette effektivt op på disse forhold hurtigst muligt;

Or. en

Ændringsforslag af Claire Gibault

Ændringsforslag 44
Punkt 11 a (nyt)

11a. understreger, at afsondring og psykiske problemer har indvirkning på gravide 
indsattes helbred, hvad der kan få alvorlige eller endda farlige konsekvenser for 
barnet, hvilket i allerhøjeste grad må tages i betragtning ved beslutninger om 
fængsling;

Or. fr

                                               
1 EFT C 32 af 5.2.1996, s. 102.
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Ændringsforslag af Claire Gibault

Ændringsforslag 45
Punkt 11 b (nyt)

11b. insisterer endvidere på nødvendigheden af, at domsmyndighederne undersøger, 
hvorvidt der er børn tilknyttet den sigtede, inden der træffes afgørelse om fængsling, 
eller at der ved domfældelse tages skridt til at sikre, at barnets rettigheder 
respekteres i deres fulde udstrækning;

Or. fr

Ændringsforslag af Anni Podimata

Ændringsforslag 46
Punkt 11 a (nyt)

11a. opfordrer medlemsstaterne til at modernisere rets- og lovforanstaltningerne til 
håndtering af kriminalitet blandt mindreårige med henblik på en afkriminalisering, 
og i denne sammenhæng at begrænse anvendelsen af frihedsberøvende 
foranstaltninger; anbefaler, at brugen af alternative straffe frem for indespærring 
prioriteres højere, og at denne sanktionsmulighed anvendes over for mødre som 
over for kvindelige mindreårige i de tilfælde, hvor der er idømt en lav straf, og den 
dømte næppe er til fare for offentligheden, samt i den udstrækning indespærring 
kan have alvorlige konsekvenser for familielivet; minder om, at de dømmende 
myndigheder bør tage hensyn til disse aspekter ved valget af straf, især af hensyn til 
kriminelle mindreåriges tarv;

Or. fr

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 47
Punkt 12

12. opfordrer medlemsstaterne til at garantere oprettelsen af kvindefængsler og fordele 
dem bedre over hele landet, så de indsatte kvinder lettere kan opretholde 
familiemæssige bånd, ligesom de skal have mulighed for at deltage i religiøse 
ceremonier;
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Or. pl

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 48
Punkt 13

udgår

Or. pl

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 49
Punkt 14

14. opfordrer medlemsstaterne til at lette familiens forening og navnlig de fængslede 
forældres forening med deres børn, medmindre det strider mod barnets tarv, og til at 
fremme den fælles deltagelse i psykologisk og moralsk genoplæring samt religiøse 
ceremonier gennem etableringen af modtagelsesfaciliteter, hvor atmosfæren ikke er 
som i fængselsmiljøet, og hvor der kan foregå fælles aktiviteter og en passende 
følelsesmæssig kontakt;

Or. pl

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 50
Punkt 15

15. opfordrer medlemsstaterne til at overholde deres internationale forpligtelser1 ved at 
sikre ligeret og ligebehandling for børn, der bor sammen med deres indsatte forælder, 
og at skabe livsvilkår, der passer til deres behov og i fuldstændigt uafhængige 
afdelinger, der så vidt muligt befinder sig uden for det almindelige fængselsmiljø, i 
børneinstitutioner eller de lokale skoler og på grundlag af en fleksibel og liberal 
udgangsordning med ledsagelse af familiemedlemmer eller personale fra 
sammenslutninger, der har til opgave at beskytte børn, og som giver dem mulighed 
for en god fysisk, mental, psykisk og social udvikling; anbefaler desuden, at det i  
forbindelse med mindre børn i fængsler bliver lettere, at den anden forælder kan 
udøve forældrerettigheden;

                                               
1 Recommandation R (2006)2 précitée.
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Or. es

Ændringsforslag af Gabriela Creţu

Ændringsforslag 51
Punkt 15a (nyt)

15a. beklager, at mange kvindelige indsatte er enlige mødre og at de mister kontakten til 
deres børn, sommetider for altid; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
udarbejde og gennemføre alternative tiltag til at forebygge total adskillelse;

Or. en

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 52
Punkt 15 a (nyt)

15a. opfordrer medlemsstaterne og fængselsinstitutionerne til at sørge for indrettelsen af 
mor-barn-enheder, som er adskilte fra resten af fængslet og råder over de nødvendige 
faciliteter såvel som over kvalificeret personale, der kan bistå de indsatte mødre med 
børneopdragelse og -pasning; 

Or. fr

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 53
Punkt 15 a (nyt)

15a. anmoder medlemsstaterne om at udvise den størst mulige respekt over for den 
seksuelle orientering og over for forskellige samlivsformer, som ikke er i strid med 
lovgivningen, og til at tillade, at disse frit kan praktiseres både i fængslerne og i 
forhold til personer udenfor; 

Or. es
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Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 54
Punkt 15 b (nyt)

15b. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre gratis retshjælp i forbindelse 
med fængselsopholdet henvendt til alle indsatte, og at denne i tilfælde af indsatte 
kvinder især bør omhandle familieret, så der kan findes løsninger på de sager, som 
omhandler anbringelse, adoption, separation, kønsbetinget vold m.m.;

Or. es

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 55
Punkt 15 c (nyt)

15c. opfordrer til, at der gennemføres oplysningskampagner om de lokale sociale tilbud 
og om fremgangsmåderne for opdateringen af dokumenter vedrørende personlige 
forhold samt familie- og sundhedsforhold, for at indsatte kvinder kan udnytte deres 
borgerlige rettigheder fuldt ud; 

Or. es

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 56
Punkt 16 a (nyt)

16a. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte et psykosocialt opfølgningsarbejde med 
henblik på at forberede og lette barnets adskillelse fra sin indsatte mor, samt dæmpe 
den negative indvirkning heraf;

Or. fr
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 57
Punkt 18

18. anbefaler medlemsstaterne at træffe de fornødne foranstaltninger til at kunne tilbyde 
de indsatte mænd og kvinder beskæftigelsesmuligheder, der kan føre til personlig 
udfoldelse;

Or. pl

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 58
Punkt 18

18. anbefaler medlemsstaterne at træffe de fornødne foranstaltninger til at kunne tilbyde 
de indsatte mænd og kvinder forskellige og tilstrækkeligt lønnede 
beskæftigelsesmuligheder uden nogen form for forskelsbehandling, heller ikke 
begrundet i personens køn, samt til dette formål at få partnerskaber i stand med 
virksomheder;

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 59
Punkt 19

19. tilskynder medlemsstaterne til at investere flere ressourcer - bl.a. ved anvendelse af 
EU's finansielle instrumenter inden for beskæftigelse og social integration såsom Den 
Europæiske Socialfond og PROGRESS - i inden for fængselsvæsnet at udvikle 
programmer for undervisning i læsning og skrivning, livslang uddannelse og 
erhvervsuddannelse tilpasset arbejdsmarkedets krav med mulighed for afsluttende 
eksamen;

Or. fr



AM\701998DA.doc 21/25 PE396.818v03-00

DA

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 60
Punkt 19 a (nyt)

19a. understreger, at disse programmer også skal omfatte sprogkurser, heriblandt 
undervisning i landets sprog for indsatte af udenlandsk herkomst, it-undervisning 
og kurser om adfærd i sociale og arbejdsmæssige sammenhænge;

Or. fr

Ændringsforslag af Roselyne Lefrançois

Ændringsforslag 61
Punkt 19 a (nyt)

19a. understreger den afgørende betydning, som ikke-statslige organisationers arbejde 
har for de indsattes – især kvindernes – sociale og arbejdsmæssige udslusning i 
samfundet efter afsoningen, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at styrke disse 
organisationers arbejde i fængselsmiljøet, især gennem en forøgelse af de offentlige 
tilskud, de modtager, en smidigere forvaltning af bestemmelserne for adgang til 
fængslerne for organisationernes medarbejdere og en øget forståelse blandt 
fængselspersonalet for nødvendigheden af et godt samarbejde med disse aktører;

Or. fr

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 62
Punkt 20

20.

mener - med forbehold af risikoen for offentlighedens sikkerhed og strafferammen - at 
en øget anvendelse af ordninger med straffuldbyrdelse i delvis frihed, der giver de 
indsatte mulighed for at arbejde og følge en erhvervsuddannelse og et forløb til 
resocialisering uden for fængselsrammerne, vil kunne lette deres sociale og faglige 
reintegration;

Or. pl
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 63
Punkt 20 a (nyt)

20a. understreger, at arbejdsforholdene for de indsatte, og især gravide og indsatte der 
netop er nedkommet, skal være i overensstemmelse med national lovgivning og med 
fællesskabsretten, og skal være underlagt jævnlig kontrol af de kompetente 
myndigheder;

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 64
Punkt 20 b (nyt)

20b. understreger nødvendigheden af at lade de indsatte indgå i et arbejdsforløb samt i et 
forløb beregnet på social reintegration, bl.a. med udgangspunkt i en vurdering af de 
indsattes personlige situation, som bør følges op af en årlig evaluering;

Or. fr

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 65
Punkt 20 a (nyt)

20a. mener, at det bør prioriteres, at der i samtlige fængsler findes ledsageprogrammer 
og programmer for retsbeskyttelse henvendt til de kvinder, der frivilligt ønsker at 
deltage i disse, om udformning og gennemførelse af deres reintegrationsforløb, og 
som skal fortsættes efter deres løsladelse; 

Or. es
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 66
Punkt 21

21. minder om, at det er nødvendigt i indsættelsesperioden at iværksætte en psykologisk 
eller religiøs oplæring, og efterfølgende iværksætte sociale hjælpeforanstaltninger, 
der skal forberede og hjælpe den indsatte med dennes reintegration, navnlig med at 
finde en bolig og et arbejde, så han eller hun undgår social udstødelse og tilbagefald 
efter udstået straf;

Or. pl

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 67
Punkt 21 a (nyt)

21a. understreger vigtigheden af at opretholde og stimulere de indsattes kontaktflade og 
forbindelse med omverdenen, især gennem adgang til medierne og mulighed for at 
få kontakt med sociale hjælpeorganisationer, ikke-statslige organisationer og 
sammenslutninger af bl.a. kulturel eller kunstnerisk art, som 
fængselsmyndighederne har godkendt;

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 68
Punkt 21 b (nyt)

21b. minder om, at regelmæssig adgang for alle indsatte til sports- og rekreative 
aktiviteter, såvel som til kurser i kunst og kultur er afgørende for, at de indsatte 
forbliver psykologisk velafbalancerede samt øger deres mulighed for social 
reintegration;

Or. fr
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 69
Punkt 21 c (nyt)

21c. opfordrer Kommissionen til at vise samtlige indsatte særlig opmærksomhed inden
for rammerne af dens handlingsplan for kampen mod social udstødelse;

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 70
Punkt 21 d (nyt)

21d. anbefaler medlemsstaterne at vise indsatte af udenlandsk herkomst særlig 
opmærksomhed, bl.a. hvad angår sproglige og kulturelle forskelle, samt lette 
adgangen til kontakt med deres nærmeste og med deres lands konsulat;

Or. fr

Ændringsforslag af Anni Podimata

Ændringsforslag 71
Punkt 21 a (nyt)

21a. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre den sociale og arbejdsmæssige udslusning 
i samfundet ved at tage de nødvendige skridt til at indføre regler, som sikrer, at den 
nationale lovgivning prioriterer, at arbejdsrekruttering af tidligere indsatte, og i 
særdeleshed enlige mødre og kvindelige kriminelle mindreårige, kan opnå 
beskæftigelse inden for både den offentlige og den private sektor; 

Or. fr

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 72
Punkt 22

22. opfordrer Kommissionen til i samordning med medlemsstaterne at finansiere 



AM\701998DA.doc 25/25 PE396.818v03-00

DA

undersøgelser af de nationale straffesystemers effektivitet og af virkningen af 
fængsling på chancerne for deltagelse i det sociale, familiemæssige og faglige liv;
finder derfor, at det er vigtigt at fremme og finansiere myndighedernes og de direkte 
involverede aktørers deltagelse i udformningen af innovative programmer og god 
praksis samt deres deltagelse i nationale og internationale konferencer og drøftelser 
som en faktor, der kan motivere til og fremme positive synergier;

Or. es

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 73
Punkt 23

23. opfordrer Kommissionen til i samordning med medlemsstaterne at finansiere 
undersøgelser af årsagerne til kriminalitet, især af den art hvor ofrene er kvinder og 
at bruge resultaterne til at genuddanne dem og forbedre deres chancer for deltagelse 
i det sociale, familiemæssige og faglige liv;

Or. pl

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Ændringsforslag 74
Punkt 23

23. opfordrer Kommissionen til i samordning med medlemsstaterne at finansiere 
undersøgelser af de nationale straffesystemers effektivitet og af virkningen af 
fængsling på chancerne for deltagelse i det sociale, familiemæssige og faglige liv, og 
at forskningen i fængselsforhold ud fra ligestillingsaspektet støttes;

Or. es
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