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Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

8.1.2007 PE396.818v03-00

TARKISTUKSET 1-74

Mietintöluonnos (PE396.500v01-00)
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
vankilassa olevien naisten erityistilanteesta ja vanhempien vangitsemisen vaikutuksesta 
yhteiskunnalliseen elämään ja perhe-elämään
(2007/2116(INI))

Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriela Creţu

Tarkistus 1
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

B a. ottaa huomioon, että naisten vangitseminen heijastelee naisten asemaa 
yhteiskunnassa, kun naiset on sijoitettu miesten miehiä varten suunnittelemaan, 
rakentamaan ja ylläpitämään järjestelmään,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriela Creţu

Tarkistus 2
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

B b. ottaa huomioon, että vanginvartijoilla on totaalinen auktoriteetti ja että naiset eivät 
voi huolehtia intiimeistä perustarpeistaan turvallisessa ilmapiirissä, jossa heidän 
henkilökohtaiselle alueelleen ei tunkeuduta,
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claire Gibault

Tarkistus 3
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

B a. ottaa huomioon, että on otettava käyttöön konkreettisia ja naisten erityistarpeita 
vastaavia toimenpiteitä, erityisesti vaihtoehtoisten rangaistusten soveltaminen,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriela Creţu

Tarkistus 4
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

C a. ottaa huomioon, että terveen raskauden edellytykset puuttuvat usein vankilasta: 
ravitseva ruoka, raitis ilma, liikunta, hygieniaolot, lisävitamiinit ja neuvolapalvelut,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claire Gibault

Tarkistus 5
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

C a. ottaa huomioon, että vankilaan joutuvat raskaana olevat naiset eivät voi saada 
tukea ja tietoa, joka auttaisi heitä selviämään paremmin raskaudestaan ja 
äitiydestään,

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claire Gibault

Tarkistus 6
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

D a. ottaa huomioon, että äidin ruumiillinen ja henkinen hyvinvointi on 
erottamattomasti yhteydessä lapsen hyvinvointiin,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Tarkistus 7
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

E a. ottaa huomioon, että nykyään tiedetään, että naisvankien menneisyydessä on usein 
väkivaltaista käyttäytymistä, sukupuolista väärinkäyttöä sekä perhe- ja 
parisuhdeväkivaltaa ja että monet heistä ovat taloudellisesti ja psykologisesti 
riippuvaisia, ja että kaikilla näillä seikoilla on suora yhteys heidän rikolliseen 
menneisyyteensä sekä fyysisten ja psykologisten seuraamusten, kuten 
posttraumaattisen stressin esiintymiseen,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Claire Gibault

Tarkistus 8
Johdanto-osan F kappale

F. katsoo, että vankilahenkilökunnalla on oltava riittävästi koulutusta ja tietoa tasa-
arvoon liittyvien näkökohtien huomioon ottamisesta sekä vankilassa olevien naisten 
erityistarpeista ja -tilanteista; ottaa huomioon, että haavoittuvimmassa asemassa 
oleviin vankeihin, ts. alaikäisiin ja vammaisiin, olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota,

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claire Gibault

Tarkistus 9
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

F a. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että vankeja 
suojellaan riittävästi väkivaltaisilta ja seksuaalisilta hyökkäyksiltä,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Tarkistus 10
Johdanto-osan H kappale

H. katsoo, että päätöksissä, jotka koskevat lapsen erottamista vankilassa olevasta 
vanhemmasta tai lapsen pysymistä hänen luonaan, on aina otettava huomioon lapsen 
ensisijainen etu siten, että joka tapauksessa on turvattava toisen vanhemman 
huoltajuusoikeudet sekä menettelyt, joilla säilytetään tunnesiteet omaan perheeseen 
(sisarukset, isovanhemmat ja muut perheenjäsenet),

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Tarkistus 11
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

J a. ottaa huomioon, että monella naisvangilla on vangitsemisajankohtana meneillään 
keskeneräinen oikeudenkäynti (lasten huostaanotto, sijoittaminen tai adoptio, avio-
tai asumusero, häätö jne.), jota ei vangitsemisajankohtana ole ratkaistu, mikä 
johtaa haavoittuvaan tilanteeseen, joka aiheuttaa naisissa jatkuvaa epävarmuutta ja 
stressiä,

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Tarkistus 12
Johdanto-osan J b kappale (uusi)

J b. ottaa huomioon, että vangit eivät usein ole tietoisia olemassa olevista sosiaalisista 
mahdollisuuksista ja että monissa tapauksissa heidän asemaansa koskevien
hallinnollisten asiakirjojen (henkilötodistus, sosiaalivakuutuskortti, "perhekirja"
ym.) puuttuminen tai voimassaolon päättyminen käytännössä estää heitä 
käyttämästä kunkin jäsenvaltion kaikille kansalaisille kuuluvia kansalaisoikeuksia,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriela Creţu

Tarkistus 13
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

J a. ottaa huomioon että naisvankien määrän kasvu johtuu osaksi naisten taloudellisen 
tilanteen heikentymisestä,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 14
Johdanto-osan K kappale

K. katsoo, että niin mies- kuin naisvankienkin yhtäläiset mahdollisuudet työhön, 
ammatilliseen ja moraaliseen koulutukseen ja lepoon vankeusaikana ovat olennaisen 
tärkeitä heidän henkiselle tasapainolleen ja heidän sopeuttamiselleen uudelleen 
yhteiskuntaan ja työelämään,

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Tarkistus 15
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

K a. ottaa huomioon, että opetukseen, koulutukseen, työhön, vapaa-aikaan ja 
henkilökohtaiseen ohjaukseen liittyvien toimenpiteiden tarjoaminen vangeille ei 
niiden laajuudesta riippumatta riitä ja että on toteutettava oheisohjelmia, jotka 
mahdollistavat heidän osallistumisensa sopeutumisprosessin valmisteluun ja 
toteuttamiseen,

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 16
Johdanto-osan L kappale

L. katsoo, että vankilassa olevilla naisilla on oltava täysin syrjimätön mahdollisuus tehdä 
palkka- ja vapaaehtoistyötä sekä osallistua monipuoliseen ja työmarkkinoiden 
tarpeita vastaavaan ammatilliseen ja moraaliseen koulutukseen,

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Claire Gibault

Tarkistus 17
Johdanto-osan L kappale

L. katsoo, että vankilassa olevilla naisilla on oltava täysin syrjimätön mahdollisuus tehdä 
palkkatyötä sekä osallistua monipuolisiin ja työmarkkinoiden tarpeita vastaaviin 
ammattikoulutustoimiin, jotka helpottavat heidän sopeutumistaan yhteiskuntaan 
tuomion päättymisen jälkeen,

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 18
Johdanto-osan M kappale

M. katsoo, että vankien onnistunut sopeuttaminen yhteiskuntaan ja rikosten uusimisen 
ennaltaehkäisy perustuvat vankeusaikana tarjottujen mahdollisuuksien laatuun ja 
etenkin moraaliseen uudelleenkoulutukseen sekä yritysten ja sosiaaliturvajärjestöjen 
kanssa perustettuihin kumppanuuksiin sekä rangaistuksen suorittamisen jälkeen 
tarjolla olevaan seurantaan ja psykologiseen, uskonnolliseen ja sosiaalis-
ammatilliseen tukeen,

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 19
Johdanto-osan N kappale (uusi)

N. ottaa huomioon, että tarvitaan kipeästi sukupuolittain jakautuvia, kattavia, 
vertailukelpoisia ja ajantasaisia tietoja ja tilastoja,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anni Podimata

Tarkistus 20
1 a kohta (uusi)

1 a. vaatii jäsenvaltioita lisäämään resursseja, jotka on osoitettu naisille tarkoitettujen 
nuorisovankiloiden infrastruktuurin parantamiseen ja nykyaikaistamiseen sekä 
niiden henkilöstön jatkuvaan erityiskoulutukseen, sekä vahvistamaan erityisiä 
määrärahoja, jotka on suunnattu naispuolisten nuorisovankien sosiaalisen ja 
ammatillisen sopeutumisen edistämiseen; muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että niiden 
on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 21
2 kohta

2. toistaa komissiolle ja neuvostolle esittämänsä vaatimuksen vankien oikeuksien 
turvaamisen vähimmäissääntöjä koskevan puitesopimuksen tekemisestä EU:sta tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan1 nojalla ja kehottaa neuvostoa levittämään Euroopan 
neuvoston vankeinhoitoa koskevia sääntöjä ja edistämään niiden täytäntöönpanoa, 
jotta voidaan lisätä Euroopan vankeusolojen yhdenmukaistamista erityisesti naisten 
erityistarpeiden huomioon ottamisen sekä vankien oikeuksien ja velvollisuuksien 
selkeän vahvistamisen osalta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 22
2 a kohta (uusi)

2 a. katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä karkotettavien ja kiinniotettuina 
olevien naisten ja alaikäisten tilanteeseen, jossa turvapaikanhakijat ja laittomat 
maahanmuuttajat ovat käytännössä vankeina, sekä niihin haittavaikutuksiin, joita 
tällä on naisille ja alaikäisille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 23
3 a kohta (uusi)

3 a. kiinnittää huomiota siihen, että ulkomaalaiset naiset ovat yliedustettuina 
vankiloissa; vaatii tästä syystä ottamaan huomioon seuraavat: stigmatisoinnin 
vastainen taistelu; oikeudenkäyntiä odottaviin ulkomaalaisiin naisiin sovellettavat 
muut kuin vangittuna pitämiseen perustuvat toimenpiteet (koska suuri osa 
ulkomaalaisista naisvangeista on tutkintavankeudessa); automaattisten karkotusten 
välttäminen; ulkomaalaisille naisvangeille on annettava mahdollisuus olla 
yhteydessä konsulaattiin ja käyttää vankilan resursseja ja ohjelmia sekä saada 
ymmärrettävää tietoa; ulkomaalaisten naisten erityispiirteet on otettava huomioon 
vankilan toiminnan suunnittelussa; ulkomaalaisille naisvangeille on annettava 
mahdollisuus vangitsemisen vaihtoehtoihin samoin ehdoin kuin oman maan 

                                               
1 Edellä mainittu suositus R (2006)2.



AM\701998FI.doc 9/25 PE396.818v03-00

FI

kansalaisille; henkilökuntaa, joka on koulutettu toimimaan monikulttuurisessa 
ympäristössä sekä vankilassa että sen ulkopuolelle; asioiden hoitoon liittyvät 
palvelut vankilassa ja sen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 24
2 kohta

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 25
4 a kohta (uusi)

4 a. muistuttaa, että toimivaltaisten viranomaisten säännöllisillä tarkistuksilla olisi 
varmistettava, että vankiloiden toiminta noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä 
oikeudellisia standardeja;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 26
4 b kohta (uusi)

4 b. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan 
vankiloiden moitteeton toiminta sekä henkilöstön ja kaikkien vankien turvallisuus 
lopettamalla väkivalta ja väärinkäytökset, joille naiset sekä etnisten tai sosiaalisten 
vähemmistöjen edustajat ovat erityisen alttiita;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 27
5 kohta

5. kehottaa jäsenvaltioita (poistetaan) kiinnittämään enemmän huomiota 
sukupuolisidonnaisiin erityispiirteisiin ja vankilassa olevien naisten usein 
traumaattiseen menneisyyteen1 etenkin antamalla henkilöstölle asianmukaista tietoutta 
ja koulutusta sekä antamalla naisille moraalista tai uskonnollista 
uudelleenkoulutusta;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 28
5 kohta

5. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan sukupuolten tasa-arvoon liittyvät näkökohdat 
huomioon vankeinhoitopolitiikassa ja vankiloissa sekä kiinnittämään enemmän 
huomiota naisten erityispiirteisiin ja vankilassa olevien naisten usein traumaattiseen 
menneisyyteen2 etenkin antamalla lääkintä- ja vankilahenkilöstölle asianmukaista 
tietoutta ja koulutusta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Tarkistus 29
5 kohta

5. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan sukupuolten tasa-arvoon liittyvät näkökohdat 
huomioon vankeinhoitopolitiikassa ja vankiloissa sekä kiinnittämään enemmän 
huomiota sukupuolisidonnaisiin erityispiirteisiin ja vankilassa olevien naisten usein 
traumaattiseen menneisyyteen3 etenkin antamalla henkilöstölle asianmukaista tietoutta 
ja koulutusta:

                                               
1 Edellä mainitut ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 1, 3, 5 ja 12 artikla sekä vankien kohtelun 
perusperiaatteiden 1 artikla.
2 Edellä mainitut ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 1, 3, 5 ja 12 artikla sekä vankien kohtelun 
perusperiaatteiden 1 artikla.
3 Edellä mainitut ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 1, 3, 5 ja 12 artikla sekä vankien kohtelun 
perusperiaatteiden 1 artikla.
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a) sisällytetään sukupuolinäkökulma mahdollisuuksien mukaan kaikkia aloja 
koskevan tiedon keräämiseen, jotta voidaan todeta naisten ongelmat ja tarpeet,

b) perustetaan kussakin jäsenvaltiossa tutkijalautakunta ja pysyvät
arviointijärjestelmät, jotka mahdollistavat vankilaolojen tehokkaan valvonnan, jotta 
voidaan havaita ja korjata vankilajärjestelmän syrjivät tekijät, jotka vielä vaikuttavat 
naisiin,

c) otetaan naisvankien tarpeita koskeva kysymys esille paikallisessa, alueellisessa ja 
kansallisessa keskustelussa, jotta voidaan kannustaa toteuttamaan vahvistavia 
toimenpiteitä, jotka liittyvät sosiaalisiin voimavaroihin, asumiseen, koulutukseen 
jne.,

d) rohkaistaan määrittelemään ja toteuttamaan erityisiä ohjelmia, joilla pyritään 
lisäämään vankilahenkilökunnan tietoisuutta ja koulutustasoa sukupuolieroihin 
liittyvissä kysymyksissä sekä vankiloiden johdon että vankien päivittäiseen elämään 
osallistuvan henkilöstön osalta;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 30
5 a kohta (uusi)

5 a. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, 
että naisvankien vartioinnista vastaa naispuolinen henkilöstö erityisesti 
ruumiintarkastusten yhteydessä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Claire Gibault

Tarkistus 31
5 a kohta (uusi)

5 a. kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan tehokkaasti vankien suojelemisesta
väkivaltaisia ja seksuaalisia hyökkäyksiä vastaan;

Or. fr



PE396.818v03-00 12/25 AM\701998FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Tarkistus 32
6 a kohta (uusi)

6 a. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita antamaan naisvangeille mahdollisuuden osallistua 
väestön keskuudessa yleisesti toteutettaviin ehkäiseviin kampanjoihin, kuten 
kohdunkaulan syövän seulontaan, sekä antamaan heille muiden naisten tavoin 
mahdollisuuden hyödyntää kansallisia perhesuunnitteluohjelmia, 
ehkäisymenetelmiä tai vapaaehtoisia raskaudenkeskeytyksiä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 33
8 kohta

8. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kokonaisvaltaista vankeinhoidon 
terveydenhuoltopolitiikkaa tunnistamalla ja hoitamalla fyysiset ja psyykkiset ongelmat 
vankeusajan alusta lähtien sekä tarjoamalla kaikille mielenterveysongelmista, 
epäkypsyydestä tai riippuvuuksista kärsiville vangeille naisten erityispiirteiden 
mukaista lääketieteellistä hoitoa ja psykologista tukea;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anni Podimata

Tarkistus 34
8 a kohta (uusi)

8 a. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta kaikille 
naisvangeille ja erityisesti yksinhuoltajaäideille ja naispuolisille nuorisovangeille
voidaan tarjota psykologista tukea, jolla pyritään tarjoamaan heille parempaa 
suojaa ja antamaan heille mahdollisuus ylläpitää ja parantaa perhesuhteitaan ja 
sosiaalisia suhteitaan, mikä suuressa määrin mahdollistaa paremman palautumisen 
sosiaaliseen elämään ja työelämään;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Tarkistus 35
8 a kohta (uusi)

8 a. muistuttaa että on tärkeä toteuttaa ohjelmia, joilla pyritään vähentämään 
naisvankien haavoittuvuutta väkivalta- ja/tai riippuvuustilanteissa siten, että 
tarjotaan erityistä psykologista tukea naisille, jotka ovat joutuneet perhe- tai 
parisuhteessaan sukupuolisen väkivallan ja/tai väärinkäytösten uhreiksi; 
suosittelee, että vankilahenkilökunnalle annetaan koulutusta ja tietoa, joka liittyy 
fyysisiin ja psyykkisiin seurannaisongelmiin, joita nämä kokemukset ovat 
aiheuttaneet monelle näistä naisista;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Roselyne Lefrançois

Tarkistus 36
9 kohta

9. suosittelee, että raskaana olevien naisten ja pienen vauvan mukanaan tuovien äitien 
vangitsemiseen turvaudutaan vasta viimeisenä keinona ja että mahdollisena 
vankeusaikana heidän käyttöönsä asetetaan tilavampi ja mahdollisuuksien mukaan 
yksityinen selli ja että heidän ravitsemukseensa ja hygieniaansa kiinnitetään erityistä 
huomiota; katsoo lisäksi, että raskaana olevilla naisilla on oltava mahdollisuus 
vastaavaan raskaudenaikaiseen ja synnytyksen jälkeiseen seurantaan kuin mitä
tarjotaan vankilajärjestelmän ulkopuolella;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 37
9 kohta

9. suosittelee, että raskaana olevien naisten vangitsemiseen turvaudutaan vasta 
viimeisenä keinona ja että mahdollisena vankeusaikana heidän ravitsemukseensa ja 
hygieniaansa kiinnitetään erityistä huomiota ja että heillä on mahdollisuus
laadukkaaseen raskaudenaikaiseen ja synnytyksen jälkeiseen seurantaan sekä 
vanhemmuuden oppimiseen;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriela Creţu

Tarkistus 38
10 a kohta (uusi)

10 a. kiinnittää huomiota siihen, että kun naisille syntyy vankilassa terveitä lapsia, äiti ja 
lapsi joutuvat yleensä eroon toisistaan 24–72 tunnin kuluttua syntymästä, ja pitää 
tervetulleena kaikkia komission ja jäsenvaltioiden esittämiä vaihtoehtoja;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claire Gibault

Tarkistus 39
10 a kohta (uusi)

10 a. kiinnittää huomiota naisvankiloiden "erityisasemaan" ja vaatii toteuttamaan naisia 
varten suunniteltuja turvallisuus- ja sopeuttamisohjelmia;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Claire Gibault

Tarkistus 40
10 b kohta (uusi)

10 b. korostaa, että oikeusjärjestelmän on huolehdittava lasten oikeuksien 
kunnioittamisesta, kun tarkastellaan äidin vankeuteen liittyviä kysymyksiä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Tarkistus 41
11 kohta

11. kehottaa määräämään vankeuden sijasta enemmän korvaavia rangaistuksia etenkin 
äideille, mikäli määrätty rangaistus ja yleiseen turvallisuuteen kohdistuvat riskit ovat 
vähäiset, mikäli vankeus voi aiheuttaa vakavia häiriöitä perhe-elämälle ja etenkin 
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silloin, kun äiti on yksinhuoltaja tai hänellä on pieniä lapsia1 tai kun hänellä on 
vastuullaan riippuvaisia tai vammaisia henkilöitä; muistuttaa, että 
oikeusviranomaisten on otettava nämä näkökohdat huomioon rangaistuksen valinnassa 
etenkin syytetyn vanhemman lapsen edun mukaisesti; suosittelee vastaavasti, että 
alaikäisten lasten huoltajille tai muulla tavoin perheestä vastuussa oleville 
miesvangeille tarjotaan vastaavia mahdollisuuksia kuin äideille;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriela Creţu

Tarkistus 42
11 kohta

11. kehottaa määräämään vankeuden sijasta enemmän korvaavia rangaistuksia etenkin 
äideille, mikäli määrätty rangaistus ja yleiseen turvallisuuteen kohdistuvat riskit ovat 
vähäiset, mikäli vankeus voi aiheuttaa vakavia häiriöitä perhe-elämälle ja etenkin 
silloin, kun äiti on yksinhuoltaja tai hänellä on pieniä lapsia2; muistuttaa, että 
oikeusviranomaisten on otettava nämä näkökohdat huomioon rangaistuksen valinnassa 
etenkin syytetyn vanhemman lapsen edun mukaisesti; korostaa, että yhteisöpohjaiset 
vaihtoehdot ovat parempia ja halvempia kuin vangitseminen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriela Creţu

Tarkistus 43
11 a kohta (uusi)

11 a. panee pahoitellen merkille, että vankilaan joutuminen vaikuttaa kielteisesti naisten 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin (mahdollisuus saada abortti tai mahdollisuus 
saada lapsia tai pitää nämä luonaan); kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
puuttumaan tähän asiaan kiireellisesti ja tehokkaasti;

Or. en

                                               
1 EYVL C 32, 5.2.1996, s. 102.
2 EYVL C 32, 5.2.1996, s. 102.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claire Gibault

Tarkistus 44
11 a kohta (uusi)

11 a. korostaa, että raskaana olevien naisvankien eristämisen ja ahdistuksen 
terveysvaikutuksilla voi olla lapsen kannalta vakavia tai jopa vaarallisia seurauksia
ja että ne on otettava erittäin tarkoin huomioon vangitsemisesta päätettäessä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Claire Gibault

Tarkistus 45
11 b kohta (uusi)

11 b. vaatii lisäksi, että oikeusviranomaisten on hankittava tiedot lasten olemassaolosta 
ennen tutkintavankeuden määräämistä tai tuomion julistamisen yhteydessä, jotta 
voidaan varmistaa, että on toteutettu toimenpiteitä kaikkien oikeuksien 
koskemattomuuden säilyttämiseksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anni Podimata

Tarkistus 46
11 a kohta (uusi)

11 a. kehottaa jäsenvaltioita modernisoimaan nuorisorikollisuuden hallintaan liittyviä 
tuomioistuin- ja säädöskäytäntöjään dekriminalisoivaan suuntaan ja minimoimaan 
tässä yhteydessä alaikäisen vapaudenriistoon sekä täydelliseen tai osittaiseen 
vangitsemiseen liittyvät toimenpiteet; suosittelee, että etusijalle asetetaan 
vangitsemisen korvaavat rangaistukset ja että tätä järjestelmää sovelletaan sekä 
äiteihin että naispuolisiin nuorisovankeihin, kun langetettu rangaistus ja yleiselle 
turvallisuudelle aiheutuva uhka ovat vähäisiä tilanteessa, jossa vangitseminen voi 
vakavalla tavalla vaikuttaa perhe-elämään; muistuttaa, että oikeusviranomaisten on 
otettava rangaistusta valittaessa huomioon nämä elementit ja erityisesti 
nuorisovangin etu;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 47
12 kohta

12. kehottaa jäsenvaltioita turvaamaan naisvankiloiden rakentamisen ja sijoittamaan ne 
alueelleen tasaisemmin, jotta helpotetaan vankilassa olevien naisten perhesuhteiden
säilyttämistä1 ja tarjotaan heille mahdollisuus osallistua uskonnollisiin 
seremonioihin;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 48
13 kohta

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 49
14 kohta

14. kehottaa jäsenvaltioita edistämään perheyhteyttä ja etenkin vankilassa olevien 
vanhempien suhteita lapsiinsa edellyttäen, ettei se ole vastoin lapsen etua, sekä 
mahdollistamaan yhteisen osallistumisen moraaliseen ja psykologiseen 
uudelleenkasvatukseen sekä uskonnollisiin seremonioihin perustamalla 
tapaamistiloja, joiden ilmapiiri eroaa vankilaympäristön ilmapiiristä ja tarjoaa 
mahdollisuuden yhteiseen toimintaan sekä tunteiden ilmaisemiseen asianmukaisella 
tavalla;

Or. pl

                                               
1 Edellä mainittujen ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 1, 3, 5 ja 12 artikla sekä vankien kohtelun 
perusperiaatteiden 1 artikla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Tarkistus 50
15 kohta

15. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan kansainvälisiä sitoumuksiaan1 takaamalla 
vankilassa olevan vanhemman luona asuville lapsille tasavertaiset oikeudet ja 
kohtelun sekä luomalla heidän tarpeitaan vastaavat elinolot täysin itsenäisissä ja 
tavallisesta vankilasta mahdollisuuksien mukaan erillään olevissa yksiköissä, joissa 
he voivat osallistua paikallisen yhteisön päivähoito- tai koulutusjärjestelmiin ja 
joissa heillä on käytössään joustava ja laaja järjestelmä, jossa he voivat tavata 
perheenjäseniään tai lastensuojelujärjestöjen henkilöstöä, jotta mahdollistetaan
heidän normaali fyysinen, psyykkinen, moraalinen ja sosiaalinen kehityksensä; 
suosittelee myös, että vankilassa olevien lasten tapauksessa toisella vanhemmalla on 
mahdollisuus käyttää huoltajan oikeuksia;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriela Creţu

Tarkistus 51
15 a kohta (uusi)

15 a. panee pahoitellen merkille, että monet naisvangit ovat yksinhuoltajaäitejä, jotka 
menettävät yhteyden lapsiinsa, joskus lopullisesti; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita laatimaan ja toteuttamaan vaihtoehtoisia politiikkoja täydellisen eron 
välttämiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 52
15 a kohta (uusi)

15 a. kehottaa jäsenvaltioita ja vankiloita kehittämään muusta vankilasta erillään olevia 
äiti/lapsi-osastoja, joilla on käytössään sopivat infrastruktuurit sekä pätevää 
henkilöstöä, joka voi auttaa vangittuja äitejä näiden kasvatus- ja hoitotehtävissä;

Or. fr

                                               
1 Edellä mainittu suositus R (2006)2.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Tarkistus 53
15 a kohta (uusi)

15 a. kehottaa jäsenvaltioita kunnioittamaan täysin sukupuolisen suuntautumisen
kehittymistä ja erilaisia perhe-elämän muotoja sillä edellytyksellä, että ne eivät ole 
lainvastaisia, sekä mahdollistamaan niiden vapaan harjoittamisen sekä vankiloissa
että suhteissa ulkopuolisiin henkilöihin;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Tarkistus 54
15 b kohta (uusi)

15 b. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan kaikille vangeille vankeuteen liittyvissä 
kysymyksissä ilmaista oikeusapua, jossa olisi raskaana olevien naisten tapauksessa 
keskityttävä perheoikeuteen, jotta voidaan vastata kysymyksiin, jotka liittyvät 
synnytykseen, adoptioon, eroon, sukupuolisidonnaiseen väkivaltaan jne.;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Tarkistus 55
15 c kohta (uusi)

15 c. kehottaa toteuttamaan tiedotus- ja opastuskampanjoita, jotka koskevat yhteisöllisiä
sosiaalisia palveluja sekä menettelyjä, joilla vankien henkilökohtaista, perheeseen 
liittyvää ja sosiaalista tilannetta koskevat asiakirjat voidaan päivittää, jotta 
naisvangit voivat täysin käyttää heillä kansalaisina olevia oikeuksia;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 56
16 a kohta (uusi)

16 a. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan psykososiaalisia oheistoimenpiteitä, joilla 
valmistellaan ja helpotetaan lapsen ja vangitun äidin erottamista ja vähennetään 
sen kielteistä vaikutusta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 57
18 kohta

18. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tarjotakseen kaikille 
vangeille heidän sukupuolestaan riippumatta (poistetaan) työmahdollisuuksia, jotka 
mahdollistavat henkilökohtaisen kehittymisen;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 58
18 kohta

18. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tarjotakseen kaikille 
vangeille heidän sukupuolestaan riippumatta asianmukaisesti palkattuja ja vaihtelevia 
työmahdollisuuksia, joita ei ole eroteltu sukupuolen perusteella ja jotka ovat kaikin 
tavoin syrjimättömiä, sekä kehittämään tätä varten kumppanuuksia yritysten kanssa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 59
19 kohta

19. kehottaa jäsenvaltioita investoimaan enemmän varoja muun muassa työllisyyteen ja 
sosiaaliseen osallisuuteen liittyvien yhteisön rahoitusvälineiden kuten Euroopan 
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sosiaalirahaston ja Progress-ohjelman avulla, jotta ne voivat suunnitella 
vankeinhoidon yhteydessä lukutaito-ohjelmia sekä työmarkkinoiden tarpeita 
vastaavia ja tutkinnon suorittamiseen tähtääviä elinikäisen oppimisen ohjelmia ja 
ammatillisia koulutusohjelmia;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 60
19 a kohta (uusi)

19 a. korostaa, että näiden ohjelmien olisi sisällettävä kielikursseja, mukaan luettuna 
ulkomaalaisten vankien tapauksessa kansallis(t)en kiel(t)en opetus, informatiikan 
opetus sekä sosiaalisen ja ammatillisen käyttäytymisen opetus;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Roselyne Lefrançois

Tarkistus 61
19 a kohta (uusi)

19 a. korostaa kansalaisjärjestöjen ensisijaista roolia vankien ja erityisesti naisten 
sosiaalisen ja ammatillisen sopeutumisen yhteydessä ja kehottaa siksi jäsenvaltioita 
kannustamaan näiden järjestöjen toiminnan kehittämistä vankilaympäristössä 
erityisesti lisäämällä niille osoitettuja resursseja, helpottamalla niiden edustajien 
pääsyä rangaistuslaitoksiin sekä lisäämällä vankilahenkilöstön tietoisuutta siitä, 
että heidän on tehtävä hyvää yhteistyötä näiden toimijoiden kanssa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 62
20 kohta

20. katsoo, että ellei yleiselle turvallisuudelle aiheudu merkittävää vaaraa ja rangaistuksen 
ankaruudesta riippuen voitaisiin yövankeuden käyttöä lisäämällä mahdollistaa vankien 
työssäkäynti tai ammatilliseen ja moraaliseen koulutukseen osallistuminen vankilan 
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ulkopuolella ja siten edistää heidän sopeuttamistaan uudelleen yhteiskuntaan ja 
työelämään;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 63
20 a kohta (uusi)

20 a. korostaa, että vankien ja erityisesti raskaana olevien tai äskettäin synnyttäneiden
naisten työskentelyolojen on vastattava kansallista ja yhteisön lainsäädäntöä ja 
toimivaltaisten viranomaisten on säännöllisesti valvottava näitä oloja;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 64
20 b kohta (uusi)

20 b. korostaa, että on vankeja on kannustettava panostamaan ammatilliseen 
koulutukseen ja sosiaaliseen sopeutumiseen erityisesti laatimalla heidän 
henkilökohtaista tilannettaan koskeva arvio ja varmistamalla tämän panoksen 
vuosittainen arviointi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Tarkistus 65
20 a kohta (uusi)

20 a. pitää ensisijaisena tavoitteena, että kussakin vankilassa on apua ja henkilökohtaista 
tukea tarjoavia ohjelmia, jotka ovat kaikkien vankien käytettävissä vapaaehtoiselta 
pohjalta ja joissa määritellään, toteutetaan ja viimeistellään heidän 
henkilökohtaista kehitystään ja sosiaalista sopeutumistaan koskevat 
kehityshankkeensa, jotka on toteutettava heidän päästyään vankilasta;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 66
21 kohta

21. muistuttaa, että vankeusaikana (poistetaan) on tarpeen toteuttaa psykologinen tai 
uskonnollinen uudelleenkoulutus ja sen jälkeen sosiaalisia tukitoimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on auttaa vankia valmistautumaan sopeuttamistoimiinsa ja etenkin 
hankkimaan asunto ja työpaikka, jotta ehkäistään sosiaalinen syrjäytyminen ja rikosten 
uusiminen;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 67
21 a kohta (uusi)

21 a. pitää tärkeänä ylläpitää ja edistää vankien yhteyksiä ulkomaailmaan erityisesti 
tarjoamalla heille mahdollisuus käyttää sanomalehtiä ja viestimiä sekä 
mahdollistamalla yhteydenpito sosiaalista tukea tarjoaviin järjestöihin, 
kansalaisjärjestöihin sekä vankilaviranomaisten hyväksymiin kulttuuri- tai 
taidejärjestöihin tai muihin järjestöihin;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 68
21 b kohta (uusi)

21 b. muistuttaa, että vankien psykologisen tasapainon säilyttämisen ja sosiaalisen 
sopeutumisen mahdollisuuksien parantamisen vuoksi on tärkeää, että kaikilla 
vangeilla on säännöllisesti mahdollisuus urheilu- ja virkistystoimintaan sekä 
mahdollisuus taide- tai kulttuurikoulutukseen;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 69
21 c kohta (uusi)

21 c. kehottaa komissiota kiinnittämään sosiaalisen syrjäytymisen vastaista taistelua
koskevan ohjelmansa yhteydessä erityistä huomiota vankiväestöön;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 70
21 d kohta (uusi)

21 d. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota ulkomaalaisiin vankeihin 
erityisesti kieli- ja kulttuurierojen tasolla sekä mahdollistamaan yhteydenpidon 
vankien läheisten kanssa sekä yhteydet heidän oman maansa konsulihenkilöstön 
kanssa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anni Podimata

Tarkistus 71
21 a kohta (uusi)

21 a. kehottaa jäsenvaltioita sosiaalisen ja ammatillisen sopeutumisen helpottamista 
varten toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden kansalliseen 
lainsäädäntöön voidaan sisällyttää säännöksiä, joilla edistetään entisten vankien ja 
erityisesti yksinhuoltajaäitien ja naispuolisten nuorisovankien työhönottoa sekä 
julkisella että yksityisellä sektorilla;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Tarkistus 72
22 kohta

22. kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan etenkin naisten vankeusoloja sekä 
ammattikoulutustoimenpiteiden ja yhteiskuntaan uudelleen sopeuttamisen tehokkuutta 
koskevia tietoja ja hyviä käytäntöjä; pitää tästä syystä tärkeänä kannustaa ja 
rahoittaa viranomaisten ja alan toimijoiden osallistumista innovatiivisiin ohjelmiin 
ja hyvien käytäntöjen ohjelmiin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin kongresseihin ja 
keskusteluihin, jotka ovat motivoiva tekijä ja myönteistä energiaa luova elementti;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 73
23 kohta

23. kehottaa komissiota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa rahoittamaan tutkimuksia, joissa 
selvitetään rikollisuuden syitä erityisesti naisten osalta, ja tekemään tuloksista 
johtopäätöksiä, joilla mahdollistetaan heidän uudelleenkouluttamisensa ja 
parannetaan heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunta-, perhe- ja 
työelämään;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Tarkistus 74
23 kohta

23. kehottaa komissiota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa rahoittamaan tutkimuksia, joissa 
selvitetään kansallisten rikosoikeusjärjestelmien tehokkuutta sekä vankeuden 
vaikutusta mahdollisuuteen osallistua yhteiskunta-, perhe- ja työelämään, sekä 
tukemaan sukupuolinäkökulmaan perustuvaa vankilatutkimusta;

Or. es
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