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Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriela Creţu

Muudatusettepanek 1
Põhjendus B a (uus)

B a. arvestades, et naiste vangistamisega seotud küsimused peegeldavad naiste üldist 
olukorda ühiskonnas, kuna nad on suletud süsteemi, mille on loonud ja mida 
juhivad mehed ning mis on mõeldud meestele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriela Creţu

Muudatusettepanek 2
Põhjendus B b (uus)

B b. arvestades, et paljudes kinnipidamisasutustes on valvuritel piiramatu võim ning 
naised ei saa rahuldada oma intiimseid põhivajadusi turvalises keskkonnas, kus 
neid ei segataks;



PE396.818v03-00 2/25 AM\701998ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claire Gibault

Muudatusettepanek 3
Põhjendus B a (uus)

B a. arvestades, et tuleb võtta konkreetseid ja naiste erivajadustega kohandatud 
meetmeid, eriti alternatiivsete karistuste kohaldamine; 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriela Creţu

Muudatusettepanek 4
Põhjendus C a (uus)

C a. arvestades, et vanglas puuduvad sageli raseduse õige kulgemise peamised 
tingimused: täisväärtuslik toit, värske õhk, kehaline tegevus, sanitaartingimused, 
vitamiinilisandid ja sünnituseelne abi;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claire Gibault

Muudatusettepanek 5
Põhjendus C a (uus)

C a. arvestades, et vangistuses olevad rasedad naised ei saa abi ja teavet, mis võiks aidata 
neil oma raseduse ja emadusega paremini hakkama saada;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Claire Gibault

Muudatusettepanek 6
Põhjendus D a (uus)

D a. arvestades, et ema vaimsest ja füüsilisest tervisest sõltub lapse tervis;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 7
Põhjendus E a (uus)

E a. arvestades, et tänapäeval on teada, et suur osa kinnipeetavatest naistest on olnud 
perekonnas või paarisuhtes vägivalla, seksuaalse kuritarvitamise või väärkohtlemise 
ohvrid, ning et paljud neist on majanduslikult või psühholoogiliselt sõltuvad; 
arvestades, et kõik nimetatud asjaolud on tihedalt seotud nende naiste kuritegeliku 
mineviku ning füüsiliste ja psühholoogiliste tagajärgedega, nagu traumajärgne 
stress;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claire Gibault

Muudatusettepanek 8
Põhjendus F

F. arvestades, et vanglapersonal peab olema piisavalt koolitatud ja teadlik, et võtta 
arvesse meeste ja naiste soolise võrdõiguslikkuse aspekti ning vangis olevate naiste 
erivajadusi ja -olukorda; arvestades, et erilist tähelepanu tuleks pöörata neist kõige 
kaitsetumatele, st alaealistele ja puudega naistele;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Claire Gibault

Muudatusettepanek 9
Põhjendus F a (uus)

F a. arvestades, et liikmesriigid peaksid jälgima, et kinnipeetavad naised on piisavalt 
kaitstud vägivaldsete ja seksuaalsete rünnete eest;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 10
Põhjendus H

H. arvestades, et lapse parimaid huve tuleb alati arvesse võtta, kui otsustatakse lapse 
vangistatud vanemast lahutamise või temaga kokkujätmise küsimust, võttes arvesse, et 
igal juhul tuleb tagada, et teine vanem võiks kasutada oma vanemaõigusi, ning 
kehtestada menetlused pereliikmetega (vennad ja õed, vanavanemad ja teised 
pereliikmed) lähedaste suhete säilitamiseks;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 11
Põhjendus J a (uus)

J a. arvestades, et suur osa kinnipeetavatest naistest on vangistamise ajal seotud 
pooleliolevate kohtumenetlustega (alaealistest lastest loobumise, nende ajutise 
paigutamise või lapsendamise menetlus, abielulahutus või lahuselu, elukohast 
väljatõstmine jne), mis teeb nad haavatavaks ning asetab pidevasse ebakindluse ja 
stressi seisundisse;

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 12
Põhjendus J b (uus)

J b. arvestades, et kinnipeetavad isikud ei ole sageli teadlikud olemasolevatest 
sotsiaalsetest ressurssidest, ning et paljudel juhtudel takistab asjaolu, et nende 
käsutuses ei ole nende olukorraga seotud haldusdokumente (ID-kaart, 
sotsiaalkindlustuskaart, perekonnaseisuakt, jne), et nad on kõnealused dokumendid 
kaotanud või et need on aegunud, kasutada neil praktikas iga liikmesriigi 
kodanikele antud kodakondsuse õigusi;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriela Creţu

Muudatusettepanek 13
Põhjendus J b (uus)

J b. arvestades, et kinnipeetavate naiste suurenenud arv võib olla osaliselt tingitud naiste 
majandusliku olukorra halvenemisest;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 14
Põhjendus K

K. arvestades, et kinnipeetavate meeste ja naiste võrdne juurdepääs tööhõivele, kutse- ja 
kõlbelisele õppele ning vaba aja tegevusele kogu kinnipidamise aja vältel on olulise 
tähtsusega psühholoogilise tasakaalu säilitamise ning ühiskonna- ja tööellu 
taaslülitumise seisukohast;

Or. pl
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 15
Põhjendus K a (uus)

K a. arvestades, et hoolimata pakkumiste mitmekesisusest ei piisa sellest, kui 
kinnipeetavatele võimaldatakse juurdepääs pakkumistele hariduse, koolituse, 
tööhõive, vaba aja tegevuse ja iseseisva tegutsemise valdkonnas, ning et on vaja 
koostada kaasnevad programmid, mis lihtsustavad nende kaasamist töö- ja 
ühiskonnaellu sisenemise ettevalmistamisse ja selle käiku;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 16
Põhjendus L

L. arvestades, et vangis viibivad naised peavad saama igasuguse diskrimineerimiseta teha 
tasustatavat ja vabatahtlikku tööd ning omandada mitmekülgset ja tööturuvajadustele 
vastavat kutse- ja kõlbelist haridust;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claire Gibault

Muudatusettepanek 17
Põhjendus L

L. arvestades, et vangis viibivad naised peavad saama igasuguse diskrimineerimiseta teha 
tasustatavat tööd ning omandada mitmekülgset, pärast karistusaja lõppu nende 
tavaellu taaslülitumist soodustavat ja tööturuvajadustele vastavat kutseharidust;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 18
Põhjendus M

M. arvestades, et kinnipeetavate ühiskonnaellu taaslülitamise ja korduvkuritegude 
ennetamise edukus sõltub kinnipidamise ajal saadava õppe kvaliteedist, eriti 
kõlbelisest ümberkasvatusest ning ettevõtete ja sotsiaalabiasutuste ja -
organisatsioonidega loodud koostööst, samuti karistuse kandmisele järgnevatest 
järelmeetmetest ning psühholoogilistest, religioossetest ning sotsiaalsetest ja 
tööalastest tugiteenustest;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 19
Põhjendus N (uus)

N. arvestades, et on suur vajadus soopõhiste, üldiste, selgete ja ajakohastatud andmete 
ning statistika järele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anni Podimata

Muudatusettepanek 20
Lõige 1 a (uus)

1 a. palub liikmesriikidel suurendada vahendeid vastuvõtustruktuuride tähtsustamisele 
ja ajakohastamisele ning kõigi õigusrikkujatest alaealiste naistega tegelevate 
vanglatöötajate erialasele ja täiendkoolitusele ning suurendada õigusrikkujatest 
alaealiste naiste ühiskonna- ja tööellu lülitumise programmide jaoks ettenähtud
eriassigneeringuid; tuletab liikmesriikidele meelde vajadust võtta kasutusele kõik 
noorte kuritegevuse ennetamiseks vajalikud meetmed;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 21
Lõige 2

2. kordab taas oma nõudmist komisjonile ja nõukogule võtta ELi lepingu artikli 6 alusel 
vastu raamotsus kinnipeetavate õiguste kaitse miinimumnõuete kohta1 ning palub 
nõukogul levitada Euroopa Nõukogu vanglaeeskirju ja edendada nende rakendamist, 
et ühtlustada suuremas ulatuses kinnipidamistingimusi Euroopas, võttes eriti arvesse 
naiste erivajadusi ning tuues selgelt välja kinnipeetavate õigused ja kohustused;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 22
Lõige 2 a (uus)

2 a. leiab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata eelvangistuses väljasaatmist ootavate naiste 
ja alaealiste olukorrale, kus varjupaigataotlejad ja mitteametlikud sisserändajad on 
de facto vangistatud, ning kahjustavale mõjule, mida kõnealune olukord avaldab
naistele ja alaealistele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 23
Lõige 3 a (uus)

3 a. märgib ära välismaalastest naiste üleesindatuse vanglates; nõuab seetõttu, et 
keskendutaks järgmisele: häbimärgistamise vastu võitlemine; kohtuprotsessi 
ootavatele välismaalastest naistele kinnipidamist mittehõlmavate meetmete 
ettenägemine (suur hulk välismaalastest kinnipeetavaid naisi on eelvangistuses); 
automaatse väljasaatmise vältimine; välismaalastest kinnipeetavatele naistele 
konsulaatidega ühenduse võtmise ning vahenditele ja vanglaprogrammidele ning 
neile arusaadavale teabele juurdepääsu võimaldamine; välismaalastest naiste 
olukorra eripära arvesse võtmine vanglategevuse kavandamisel; välismaalastest 
naistele vahendite andmine, mis võimaldavad neile juurdepääsu vanglakaristuse 
alternatiivsetele meetmetele samadel tingimustel asjaomase liikmesriigi kodanikega; 
ametnike koolitamine kinnipidamisasutustes ja väljaspool neid multikultuurses 
keskkonnas töötamiseks; vahendusteenuste loomine kinnipidamisasutustes ja 

                                               
1 Eespool mainitud soovitus R (2006)2.
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väljaspool neid;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 24
Lõige 2

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 25
Lõige 4 a (uus)

4 a. tuletab meelde, et kinnipidamisasutuste juhtimise vastavus siseriiklikele ja 
rahvusvahelistele õigusnormidele tuleks kehtestada pädevate asutuste korrapäraste 
kontrollidega; 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 26
Lõige 4 b (uus)

4 b. kutsub liikmesriike võtma vajalikke meetmeid, et tagada kinnipidamisasutustes kord 
ning personali ja kinnipeetavate turvalisus, lõpetades vägivalla- ja kuritarvitamise 
olukorrad, mille suhtes on eriti haavatavad naised ja etniliste või sotsiaalsete 
vähemuste esindajad;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 27
Lõige 5

5. palub liikmesriikidel võtta (välja jäetud) rohkem arvesse naiste soolisi iseärasusi ja 
kinnipeetavate naiste sageli traumaatilist minevikku, tehes seda eelkõige töötajate 
asjakohase koolituse ja teavitamise ning naiste kõlbelise või usulise 
ümberkasvatamise abil;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 28
Lõige 5

5. palub liikmesriikidel võtta kinnipidamispoliitikas ja kinnipidamiskohtades arvesse 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse aspekti, samuti võtta rohkem arvesse naiste soolisi 
iseärasusi ja kinnipeetavate naiste sageli traumaatilist minevikku1, tehes seda eelkõige 
meditsiini- ja vanglatöötajate asjakohase koolituse ja teavitamise abil;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 29
Lõige 5

5. palub liikmesriikidel võtta kinnipidamispoliitikas ja kinnipidamiskohtades arvesse 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse aspekti, samuti võtta rohkem arvesse naiste soolisi 
iseärasusi ja kinnipeetavate naiste sageli traumaatilist minevikku2, tehes seda eelkõige 
töötajate asjakohase koolituse ja teavitamise abil:

a) integreerides soolise mõõtme andmete kogumisse kõigis valdkondades, kus see on 
võimalik, et tuvastada naiste probleemid ja vajadused;

                                               
1 Eespool nimetatud inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklid 1, 3, 5 ja 12 ning kinnipeetavate kohtlemise 
aluspõhimõtete artikkel 1.
2 Eespool nimetatud inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklid 1, 3, 5 ja 12 ning kinnipeetavate kohtlemise 
aluspõhimõtete artikkel 1.
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b) luues igas riigis uurimiskomisjoni ja alalise vahenduse süsteemid 
kinnipidamistingimuste tõhusaks järelevalveks, et tuvastada ja kõrvaldada 
vanglasüsteemis endiselt naisi mõjutavad diskrimineerivad tegurid;

c) tõstatades kinnipeetavate naiste küsimuse kohalikes, piirkondlikes ja riiklikes 
aruteludes, et julgustada sotsiaalseid ressursse, majutustingimusi, koolitust jne 
käsitlevate positiivsete meetmete võtmist;

d) julgustades vanglapersonali teadlikkuse tagamise ja koolituse eriprogrammide 
kavandamist ja rakendamist seoses sooliste erinevustega nii juhtkonna kui ka kõigi 
vangla igapäevaelus osalevate ametnike jaoks;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 30
Lõige 5 a (uus)

5 a. kutsub liikmesriike üles võtma vajalikke meetmeid, et kinnipeetavate naiste 
järelevalve tagaks naispersonal, eelkõige läbiotsimiste ajal;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claire Gibault

Muudatusettepanek 31
Lõige 5 a (uus)

5 a. kutsub liikmesriike üles tagama kinnipeetavate naiste tõhusat kaitset vägivaldsete ja 
seksuaalsete rünnete vastu;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 32
Lõige 6 a (uus)

6 a. palub kõikidel liikmesriikidel lihtsustada kinnipeetavate naiste juurdepääsu elanike 
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hulgas tavapäraselt korraldatavatele ennetuskampaaniatele, näiteks rinna- ja 
emakakaelavähi varajane avastamine, ning võimaldada neile võrdselt teiste naistega 
juurdepääs riiklikele pereplaneerimisprogrammidele, rasestumisvastastele 
meetoditele või raseduse vabatahtlikule katkestamisele;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 33
Lõige 8

8. kutsub liikmesriike võtma vastu üldise vanglatervishoiu poliitika, mille kohaselt 
tehakse vangistuse alguses kindlaks füüsilised ja vaimsed häired ja samuti osutatakse 
kõigile vaimsete häirete, vaimse ebaküpsuse või sõltuvuse all kannatavatele 
kinnipeetavatele meditsiinilist ja psühholoogilist abi, võttes sealjuures arvesse naiste 
iseärasusi;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anni Podimata

Muudatusettepanek 34
Lõige 8 a (uus)

8 a. kutsub liikmesriike üles võtma kõik vajalikud meetmed, et anda kõigile 
kinnipeetavatele naistele, eriti üksikemadele ja õigusrikkujatest alaealistele naistele, 
psühholoogilist tuge eesmärgiga tagada neile parem kaitse ja võimaldada neil seega 
säilitada ja parandada pere- ja sotsiaalseid suhteid, mis aitaks märkimisväärselt 
lihtsustada paremat taaslülitumist sotsiaalsesse ja tööellu;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 35
Lõige 8 a (uus)

8 a. tuletab meelde, et on oluline koostada programme, mille eesmärk on vähendada 
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kinnipeetavate naiste haavatavust seoses vägivallaolukordade ja/või sõltuvusega, 
andes psühholoogilist eriabi naistele, kes on perekonnas või paarisuhtes olnud 
seksuaalse vägivalla ja/või väärkohtlemise ohvrid; soovitab koolitada 
vanglatöötajaid ja tagada nende teadlikkus seoses füüsiliste ja psühholoogiliste 
tagajärgedega, mille niisugused kogemused on suurele hulgale naistele kaasa 
toonud;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roselyne Lefrançois

Muudatusettepanek 36
Lõige 9

9. soovitab, et rasedate ja väikelaste emade vangistamist kasutataks vaid viimase 
abinõuna ning vangistamise korral saaksid nad avarama, võimaluse korral 
üksikkongi ja et neile tuleb pöörata erilist tähelepanu, eriti toitlustamise ja hügieeni 
osas; leiab muu hulgas, et rasedatele tuleb osutada sünnituseelset- ja järgset abi, mis 
on võrdne väljaspool vanglat saadava abiga;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 37
Lõige 9

9. soovitab, et rasedate vangistamist kasutataks vaid viimase abinõuna ning vangistamise 
korral tuleb neile pöörata erilist tähelepanu, eriti toitlustamise ja hügieeni osas, ning 
osutada kvaliteetset sünnituseelset- ja järgset abi ning korraldada vanematele 
suunatud kursusi;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriela Creţu

Muudatusettepanek 38
Lõige 10 a (uus)

10 a. pöörab tähelepanu asjaolule, et kui naistel toimub vanglas probleemideta sünnitus, 
lahutatakse laps emast sunniviisiliselt tavaliselt 24 või 72 tundi pärast sündi, ning 
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kutsub komisjoni ja liikmesriikide nägema ette muid lahendusi;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claire Gibault

Muudatusettepanek 39
Lõige 10 a (uus)

10 a. tuletab meelde naistevanglate eripära ja nõuab tungivalt naistele mõeldud 
turvalisuse ja tavaellu taaslülitumise eesmärkide kehtestamist;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claire Gibault

Muudatusettepanek 40
Lõige 10 b (uus)

10 b. rõhutab, et õigussüsteem peab jälgima ema kinnipidamisega seotud küsimuste 
käsitlemisel lapse õiguste tagamist;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 41
Lõige 11

11. soovitab senisest rohkem eelistada vangistusele alternatiivseid karistusi, eriti emade 
puhul juhul, kui karistuse kandmise aeg on lühike ja oht avalikule korrale väike ning 
kui vangistus võib põhjustada tõsiseid häireid perekonnaelus, eriti kui tegemist on 
üksikvanematega või väikeste lastega või kui nad hooldavad ülalpeetavaid või 
puudega isikuid; tuletab meelde, et kohtuasutused peaksid võtma karistuse 
määramisel neid asjaolusid arvesse, eriti kohtualuse lapse parimaid huve silmas 
pidades; soovitab näha kinnipeetavate meeste jaoks, kes hooldavad alaealisi või 
kellel on muud perekondlikud kohustused, ette võimaluse saada kasu 
samalaadsetest meetmetest, mis on ette nähtud emade puhul;
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Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriela Creţu

Muudatusettepanek 42
Lõige 11

11. soovitab senisest rohkem eelistada vangistusele alternatiivseid karistusi, eriti emade 
puhul juhul, kui karistuse kandmise aeg on lühike ja oht avalikule korrale väike ning 
kui vangistus võib põhjustada tõsiseid häireid perekonnaelus, eriti kui tegemist on 
üksikvanematega või väikeste lastega1; tuletab meelde, et kohtuasutused peaksid 
võtma karistuse määramisel neid asjaolusid arvesse, eriti kohtualuse lapse parimaid 
huve silmas pidades; rõhutab, et kogukondlikud alternatiivid on paremad ja 
soodsamad kui vangistus;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriela Creţu

Muudatusettepanek 43
Lõige 11 a (uus)

11 a. märgib kahetsusega, et vanglasse saatmine mõjutab ebasoodsalt naiste 
reproduktiivtervist ja õigusi – alates abordi tegemise võimalusest kuni võimaluseni 
omada lapsi või jätta need alles; palub, et komisjon ja liikmesriigid tegeleksid selle 
küsimusega kohe ja tõhusalt;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claire Gibault

Muudatusettepanek 44
Lõige 11 a (uus)

11 a. rõhutab, et isoleerituse ja ängistuse mõju rasedate kinnipeetavate tervisele võib 
omada lapse jaoks saatuslikke ja isegi ohtlikke tagajärgi, mida tuleb kinnipidamise 
otsuse tegemisel väga tõsiselt arvesse võtta; 

                                               
1 EÜT C 32, 5.2.1996, lk 102.
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Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claire Gibault

Muudatusettepanek 45
Lõige 11 b (uus)

11 b. rõhutab muu hulgas vajadust, et kohtunikud päriksid enne eelvangistuse otsuse 
tegemist või karistuse määramise ajal laste olemasolu kohta ning veenduksid, et on 
võetud meetmed nende kõigi õiguste säilitamiseks;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anni Podimata

Muudatusettepanek 46
Lõige 11 a (uus)

11 a. palub liikmesriikidel ajakohastada alaealiste kuritegevust käsitlevad kohtulikud ja 
õiguslikud meetmed, mille eesmärk on kuritegevuse vähendamine, ning viia selles 
kontekstis miinimumini asjaomase alaealise vabadust piiravad ja täieliku või osalise 
kinnipidamise meetmed; soovitab, et vanglakaristusele eelistataks rohkem 
asenduskaristusi ja et kõnealust korda kohaldataks nii õigusrikkujatest emade kui 
ka alaealiste naiste suhtes, juhul kui määratud karistus ja oht avalikule julgeolekule 
on madalad ja kui nende kinnipidamine võib pereelu tõsiselt häirida; tuletab 
meelde, et õigusasutused peaksid võtma kõnealuseid elemente arvesse karistuse 
määramisel, eelkõige kui see on õigusrikkujast alaealise naise huvides; 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 47
Lõige 12

12. palub liikmesriike tagada naistevanglate rajamine ja jaotada neid ühtlasemalt kogu 
riigi territooriumil, et hõlbustada naisvangide perekonnasidemete säilitamist ja anda 
neile võimalus osaleda religioossetel üritustel;

Or. pl



AM\701998ET.doc 17/25 PE396.818v03-00

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 48
Lõige 13

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 49
Lõige 14

14. palub liikmesriikidel hõlbustada perede kokkujäämist, eriti vangis viibivate vanemate 
suhteid lastega tingimusel, et see ei ole vastuolus lapse huvidega, lihtsustada ühist 
osalemist kõlbelises ja psühholoogilises ümberkasvatamises ning religioossetel 
üritustel, luues selleks vanglaõhkkonnast erinevad vastuvõtutingimused, mis 
võimaldavad ühistegevust ja vajaliku emotsionaalse kontakti saavutamist;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 50
Lõige 15

15. nõuab tungivalt, et liikmesriigid täidaksid oma rahvusvahelisi kohustusi1, tagades 
vanematega koos vanglas elavatele lastele võrdsed õigused ja võrdse kohtlemise, luues 
nende vajadustele vastavad elamistingimused täiesti eraldi asuvates üksustes ning 
võimalikult kaugel tavalisest vanglakeskkonnast, võimaldades neil kasutada 
lastehoiuteenuseid või käia tavakoolides ning nähes ette ulatusliku ja paindliku 
pereliikmete või lastekaitseliitude töötajatega väljas käimise korra, mis loovad 
eeldused nende heaks kehaliseks, vaimseks, kõlbeliseks ja sotsiaalseks arenguks; 
soovitab vanglas elavate alaealiste puhul samuti lihtsustada teise vanema 
vanemaõiguste kasutamist;

Or. es

                                               
1 Eespool nimetatud soovitus R (2006)2.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gabriela Creţu

Muudatusettepanek 51
Lõige 15 a (uus)

15 a. märgib kahetsusega, et paljud kinnipeetavad naised on üksikemad ning nad
kaotavad kontakti oma lastega, mõnikord igaveseks; nõuab komisjonilt ja 
liikmesriikidelt alternatiivsete tegutsemisviiside väljatöötamist ning nende 
rakendamist täieliku lahutamise vältimiseks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 52
Lõige 15 a (uus)

15 a. kutsub liikmesriike ja kinnipidamisasutusi nägema ette ülejäänud vanglast eraldi 
asuvad emade ja laste üksused, millel on kohandatud infrastruktuurid ja 
kvalifitseeritud personal, kes võib aidata kinnipeetavaid emasid lapse harimise ja 
hooldamisega seotud kohustustes;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 53
Lõige 15 a (uus)

15 a. palub liikmesriikidel täielikult arvesse võtta seksuaalsete sättumuste mitmekesisust 
ja pereelu eri vorme, juhul kui need ei ole vastuolus õigusega, ning võimaldada 
nende vaba kasutamist nii kinnipidamisasutustes kui ka väljaspool neid asuvate 
inimestega suhtlemisel;

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 54
Lõige 15 b (uus)

15 b. kutsub liikmesriike viivitamata andma kõigile kinnipeetavatele seoses 
vanglaküsimustega tasuta õigusabi, mis kinnipeetavate naiste puhul käsitleks 
konkreetselt perekonnaõigust, et võimaldada tegeleda külastuse, adopteerimise, 
lahutamise, soopõhise vägivalla ja muude küsimustega;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 55
Lõige 15 c (uus)

15 c. soovitab korraldada teabe- ja suunamiskampaaniaid seoses ühenduse 
sotsiaalteenuste ning kinnipeetavate naiste isiklikku, perekondlikku ja sotsiaalset 
olukorda käsitlevate haldusdokumentide ajakohastamise menetlustega, et nad 
võiksid oma kodanikuõigusi täielikult teostada;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 56
Lõige 16 a (uus)

16 a. kutsub liikmesriike töötama välja psühhosotsiaalsed kaasnevad meetmed, et 
valmistada ette ja lihtsustada lapse lahutamist kinnipeetavast emast ja vähendada 
selle negatiivset mõju;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 57
Lõige 18

18. soovitab liikmesriikidel võtta vajalikke meetmeid, et pakkuda kõigile mees- ja 
naisvangidele eneseteostust võimaldavaid töövõimalusi (välja jäetud);

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 58
Lõige 18

18. soovitab liikmesriikidel võtta vajalikke meetmeid, et pakkuda kõigile mees- ja 
naisvangidele nõuetekohaselt tasustatud ja mitmekesiseid töövõimalusi igasuguse 
soolise vahetegemiseta ja diskrimineerimiseta, ning luua selleks partnerlussuhted 
ettevõtjatega;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 59
Lõige 19

19. palub liikmesriikidel investeerida rohkem vahendeid, kasutades sealjuures tööhõivet ja 
sotsiaalset kaasatust toetavaid ühenduse rahastamisvahendeid, nagu Euroopa 
Sotsiaalfond ja PROGRESS, et töötada vanglate jaoks välja kirjaoskuse, elukestva 
õppe ja kutseõppe programmid, mis vastavad tööturu vajadustele ja mille puhul 
õpingute lõpus saadakse diplom;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 60
Lõige 19 a (uus)

19 a. rõhutab, et programmid peaksid sisaldama keelekursusi, sealhulgas riigikeele õpet 
välismaalastest kinnipeetavate jaoks, arvutiõpet ning sotsiaalse ja tööalase 
käitumise õpet;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roselyne Lefrançois

Muudatusettepanek 61
Lõige 19 a (uus)

19 a. rõhutab valitsusväliste organisatsioonide peamist rolli kinnipeetavate, eelkõige 
naiste ühiskonna- ja tööellu taaslülitumise valdkonnas ning kutsub seetõttu 
liikmesriike julgustama kõnealuste organisatsioonide tegevuse arendamist 
vanglakeskkonnas, suurendades eriti neile määratud vahendeid, leevendades 
organisatsioonide liikmete kinnipidamisasutustele juurdepääsu tingimusi ning 
tõstes vanglatöötajate teadlikkust vajaduse kohta teha kõnealuste osalejatega 
koostööd; 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 62
Lõige 20

20. on seisukohal, et, kui see ei kujuta tõsist ohtu avalikule korrale või ei ole tegemist 
raske kuriteoga, tuleks rohkem kasutada poolkinnist vanglarežiimi, mis võimaldab 
vangidel töötada või omandada kutse- ja kõlbelist haridust väljaspool 
kinnipidamiskohta ja võiks hõlbustada nende taaslülitumist ühiskonna- ja tööellu;

Or. pl
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 63
Lõige 20 a (uus)

20 a. rõhutab, et kinnipeetavate, eriti rasedate või äsja sünnitanud naiste töötingimused 
peavad olema vastavuses siseriiklike ja ühenduse õigusaktidega ning pädevad 
asutused peavad neid korrapäraselt kontrollima;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 64
Lõige 20 b (uus)

20 b. rõhutab vajadust soodustada kinnipeetavate meeste ja naiste töö- ja ühiskonnaellu 
taaslülitumisele suunatud jõupingutusi, eelkõige nende isikliku olukorra kokkuvõtte 
kaudu ja tagades kõnealuste jõupingutuste iga-aastase hindamise;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 65
Lõige 20 a (uus)

20 a. peab prioriteediks igas kinnipidamisasutuses kaasprogrammide ja individuaalsete 
toetuskavade loomist, mis oleksid soovi korral kättesaadavad kõigi kinnipeetavate 
naiste jaoks, et määratleda, rakendada ja muuta tulemuslikuks nende isikliku 
arengu ja ühiskonda lülitumise plaanid, mis peavad jätkuma pärast nende vanglast 
vabanemist;

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 66
Lõige 21

21. tuletab meelde vajadust rakendada vangistuse ajal psühholoogilist ja religioosset 
ümberkasvatust ja võtta pärast vanglaperioodi sotsiaalabi meetmeid, mille eesmärk 
on valmistada vange ette tavaellu taaslülitumiseks ja abistada neid selle juures, eriti 
elu- ja töökoha leidmisel, et ennetada sotsiaalset tõrjutust ja korduvkuritegusid;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 67
Lõige 21 a (uus)

21 a. rõhutab, et on oluline säilitada ja edendada kinnipeetavate meeste ja naiste kontakte 
välismaailmaga, eriti nende juurdepääsu kaudu kirjutavale ajakirjandusele ja 
meediale ning suhtluse kaudu sotsiaalabiasutuste, valitsusväliste organisatsioonide 
ja kultuuri-, kunsti- või muude vanglaametnike poolt heakskiidetud ühingutega;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 68
Lõige 21 b (uus)

21 b. tuletab meelde, et kõigi kinnipeetavate korrapärane juurdepääs spordile ja 
meelelahutusele ning kunsti- või kultuuritegevuse võimalustele on oluline nende 
psühholoogilise tasakaalu säilitamiseks ning soodustab nende ühiskonnaellu 
taaslülitumise võimalusi;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 69
Lõige 21 c (uus)

21 c. kutsub komisjoni pöörama oma sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise 
tegevusprogrammi raames vangidele erilist tähelepanu;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 70
Lõige 21 d (uus)

21 c. soovitab liikmesriikidel pöörata erilist tähelepanu välismaalastest 
kinnipeetavatele, eriti keeleliste ja kultuuriliste erinevuste tasandil, ning 
lihtsustada kontaktide säilitamist nende lähedastega ja suhtlust nende riigi 
konsulaartöötajatega;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anni Podimata

Muudatusettepanek 71
Lõige 21 a (uus)

21 a. kutsub liikmesriike ühiskonna- ja tööellu taaslülitumise lihtsustamise raames võtma 
kõik vajalikud meetmed, et integreerida oma siseriiklikesse õigusaktidesse endiste 
kinnipeetavate tööle võtmist soodustavad õigusnormid, eelkõige üksikemade ja 
õigusrikkujatest alaealiste naiste puhul, pidades silmas nii avaliku kui ka erasektori 
töökohti;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 72
Lõige 22

22. ergutab liikmesriike vahetama teavet ja häid tavasid eeskätt naiste 
kinnipidamistingimuste kohta ning samuti kutsehariduse ja ühiskonnaellu 
taaslülitamise tõhusate meetmete kohta; leiab, et seetõttu on oluline julgustada ning 
rahastada otseste osalejate ja asutuste osalust uuenduslike programmide ja heade 
tavade väljatöötamisel ning siseriiklikel ja rahvusvahelistel kongressidel ja 
aruteludel, mis motiveerib ja annab positiivset energiat;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 73
Lõige 23

23. palub komisjonil koostöös liikmesriikidega rahastada uuringuid, mis käsitlevad 
kuritegude põhjuseid, eriti kui ohvriteks on naised, ning kasutada tulemusi nende 
ümberkasvatamiseks ning ühiskonna-, pere- ja tööelus osalemise võimaluste 
parandamiseks;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, 
Iratxe García Pérez

Muudatusettepanek 74
Lõige 23

23. palub komisjonil koostöös liikmesriikidega rahastada uuringuid, mis käsitlevad riikide 
karistussüsteemide tõhusust ja vangistuse mõju ühiskonna-, pere- ja tööelus osalemise 
võimalustele ning julgustada soolisest vaatenurgast lähtuvaid vanglakeskkonda 
käsitlevaid uuringuid;

Or. es
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