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Jelentéstervezet (PE396.500v01-00)
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
a börtönben lévő nők különleges helyzetéről és a szülők bebörtönzésének a társadalmi és a 
családi életre gyakorolt hatásáról
(2007/2116(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás, előterjesztette:Gabriela Creţu

Módosítás: 1
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel a nők bebörtönzésének kérdése összefügg a társadalomban általában elfoglalt 
helyükkel, s így a nők elzárása egy férfiak által kialakított és irányított, férfiak 
számára létrehozott rendszerben történik,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Gabriela Creţu

Módosítás: 2
Bb. preambulumbekezdés (új)

Bb. mivel nagyszámú büntetés-végrehajtási intézményben az őrök feltétlen hatalommal 
bírnak, a nőknek pedig nem áll rendelkezésükre alapvető intim szükségleteik 
ellátására alkalmas biztonságos hely, ahol háborítatlanul tartózkodhatnának,
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Or. en

Módosítás, előterjesztette:Claire Gibault

Módosítás: 3
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel konkrét és a nők sajátos szükségleteinek megfelelő intézkedésekre van 
szükség, nevezetesen alternatív büntetések alkalmazására,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Gabriela Creţu

Módosítás: 4
Ca. preambulumbekezdés (új)

Ca. mivel a börtönben gyakran nem biztosítottak a várandósság megfelelő lezajlásához 
szükséges alapvető körülmények: tápanyagban dús étkezés, friss levegő, 
testgyakorlás, egészségügyi feltételek, vitaminpótlás és terhesgondozás,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Claire Gibault

Módosítás: 5
Ca. preambulumbekezdés (új)

Ca. mivel a börtönben lévő várandós nők nem kaphatják meg azt a támogatást és 
tájékoztatást, amely hozzásegítené őket a várandósság és az anyaság jobb 
megéléséhez,

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Claire Gibault

Módosítás: 6
Da. preambulumbekezdés (új)

Da. mivel az anya mentális és fizikai egészsége nem választható el a gyermekétől,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Módosítás: 7
Ea. preambulumbekezdés (új)

Ea. mivel ma már tudjuk, hogy a börtönben lévő nők nagy része erőszaknak, szexuális 
visszaéléseknek vagy rossz bánásmódnak lett áldozatává családi környezetében vagy 
párkapcsolatában, s sokan közülük gazdasági és lelki függőségben élnek; mivel 
közvetlen kapcsolat van mindezen tényezők és bűncselekményekkel terhelt múltjuk, 
valamint testi és lelki károsodásaik – így a poszttraumatikus stressz – között,

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Claire Gibault

Módosítás: 8
F. preambulumbekezdés

F. mivel a fegyintézeti személyzetet megfelelően kell képezni és érzékenyé kell tenni a 
nők és férfiak közötti egyenlőség dimenziójának figyelembevétele és a fogva tartott 
nők különleges szükségletei és helyzete iránt; mivel egészen különleges figyelmet kell 
fordítani a legsérülékenyebb nőkre, azaz a fiatalkorúakra és a fogyatékossággal 
élőkre,

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Claire Gibault

Módosítás: 9
Fa. preambulumbekezdés (új)

Fa. mivel a tagállamoknak gondoskodniuk kell róla, hogy a fogva tartott nők megfelelő 
védelemben részesüljenek az erőszakos és szexuális támadásokkal szemben,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Módosítás: 10
H. preambulumbekezdés

H. mivel a gyermek magasabb érdekeit mindig figyelembe kell venni a bebörtönzött 
szülőtől való elválasztásra vagy az azzal való kapcsolat fenntartására vonatkozó 
döntések során, illetve minden esetben úgy kell eljárni, hogy az érintett másik szülő 
gyakorolhassa szülői jogait, továbbá olyan eljárásokat kell kialakítani, amelyek 
elősegítik az eredeti családi környezettel (testvérekkel, nagyszülőkkel és más 
családtagokkal) fenntartott érzelmi kapcsolatok fennmaradását,

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Módosítás: 11
Ja. preambulumbekezdés (új)

Ja. mivel a fogva tartott nők nagy része bebörtönzése időpontjában folyamatban lévő 
(gyermekkitétellel, kiskorú ideiglenes befogadásával vagy örökbe fogadásával, 
házasság felbontásával vagy különélés kezdeményezésével, kényszerű 
lakáselhagyással stb. kapcsolatos) bírósági eljárások részese, ez sérülékennyé teszi 
és állandó bizonytalanságban és stresszállapotban tartja őket,

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
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García Pérez

Módosítás: 12
Jb. preambulumbekezdés (új)

Jb. mivel a fogva tartottaknak gyakran nincs tudomásuk a szociális segítség elérhető 
formáiról, számos esetben pedig az, hogy nincsenek birtokukban a helyzetükre 
vonatkozó iratok (személyazonosító igazolvány, társadalombiztosítási igazolvány, 
családi kiskönyv…) sem – akár mert elvesztették azokat, akár mert lejárt az 
érvényességük –, a gyakorlatban is lehetetlenné teszi számukra, hogy élhessenek az 
egyes tagállamok állampolgárait megillető állampolgári jogokkal,

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Gabriela Creţu

Módosítás: 13
Ja. preambulumbekezdés (új)

Ja. mivel a fogva tartott nők számának növekedése részben annak tudható be, hogy 
romlanak a nők gazdasági életfeltételei,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Urszula Krupa

Módosítás: 14
K. preambulumbekezdés

K. mivel a fogva tartottak – férfiak és nők – számára a munkához, a szakmai és erkölcsi 
képzéshez és a pihenéshez való egyenlő hozzáférés fogva tartásuk alatt alapvető 
pszichológiai egyensúlyuk, valamint a társadalomba és a munka világába való 
visszailleszkedésük szempontjából,

Or. pl



PE396.818v03-00 6/26 AM\701998HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette:Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Módosítás: 15
Ka. preambulumbekezdés (új)

Ka. mivel nem elegendő annak biztosítása számukra, hogy hozzáférhetnek a – bármilyen 
sokszínű – kínálathoz az oktatás, a képzés, a foglalkoztatás, a szórakozás és az 
egyéni tevékenység terén, és szükség van olyan segítő programok kidolgozására is, 
amelyek megkönnyítik részvételüket a beilleszkedési folyamat előkészítésében és 
lebonyolításában,

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Urszula Krupa

Módosítás: 16
L. preambulumbekezdés

L. mivel a bebörtönzött nőknek mindenféle hátrányos megkülönböztetés nélkül hozzá 
kell tudniuk férni a fizetett és a fizetség nélkül vállalt munkához, valamint különféle 
és a munkaerőpiac elvárásaihoz igazított szakmai és erkölcsi képzési intézkedésekhez,

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Claire Gibault

Módosítás: 17
L. preambulumbekezdés

L. mivel a bebörtönzött nőknek mindenféle hátrányos megkülönböztetés nélkül hozzá 
kell tudniuk férni a fizetett munkához, valamint különféle és a munkaerőpiac 
elvárásaihoz igazított szakképzési intézkedésekhez, amelyek elősegítik a 
társadalomba való visszailleszkedésüket a büntetésük letöltése után,

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Urszula Krupa

Módosítás: 18
M. preambulumbekezdés

M. mivel a fogva tartottak társadalmi visszailleszkedésének, valamint a visszaesés 
megelőzésének sikere a nyújtott képzés minőségén, és különösen az erkölcsi 
átnevelésen és a vállalkozásokkal és a szociális segítségnyújtó szervezetekkel kiépített 
kapcsolatokon, valamint a büntetés letöltését követően kínált pszichológiai, vallási és 
szociális-szakmai segítségnyújtáson és nyomon követésen alapul,

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 19
N. preambulumbekezdés

N. mivel nyilvánvalóan szükség van nemek szerint bontott átfogó, világos és frissített 
adatokra és statisztikákra,

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Anni Podimata

Módosítás: 20
(1a) bekezdés (új)

1a. kéri a tagállamokat, hogy növeljék a befogadó intézmények hasznosítására és 
korszerűsítésére, továbbá a bűnöző fiatalkorú nőket fogva tartó büntetés-
végrehajtási intézmények teljes személyzetének speciális és folyamatos képzésére 
szolgáló forrásokat, valamint növeljék a bűnöző fiatalkorú nők társadalmi és 
szakmai beilleszkedését támogató programokra szánt összegeket; felhívja a 
tagállamok figyelmét arra, hogy meg kell hozniuk a fiatalkori bűnözés 
megelőzéséhez szükséges valamennyi intézkedést;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 21
2. bekezdés

2. megismétli kérését a Bizottság és a Tanács felé az EU-Szerződés 6. cikkén alapuló, a 
fogvatartottak jogainak védelmére vonatkozó minimumszabályokról szóló 
kerethatározat elfogadása érdekében, és felhívja a Tanácsot, hogy terjessze az Európa 
tanács büntetésvégrehajtási szabályait és mozdítsa elő azok végrehajtását a 
fogvatartás feltételeinek erőteljesebb európai szintű harmonizálása érdekében,
különös tekintettel a nők eltérő szükségleteinek figyelembe vételére, valamint a 
fogvatartottak jogainak és kötelezettségeinek egyértelmű megerősítésére vonatkozó 
szabályra;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Hiltrud Breyer

Módosítás: 22
2a. bekezdés (új)

2a. véleménye szerint különleges figyelemmel kell vizsgálni a kiutasításra váró fogva 
tartott nők és fiatalkorúak helyzetét – lévén, hogy a menedékkérők és az illegális 
bevándorlók ténylegesen bebörtönzötteknek tekinthetők –, továbbá az e helyzetből a 
nők és a fiatalkorúak számára adódó kedvezőtlen következményeket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 23
3a. bekezdés (új)

3a. észrevételezi, hogy a külföldi nők száma arányukhoz képest a börtönökben túl 
magas, s ezért kéri, hogy fordítsanak figyelmet a következőkre is: harc a 
megbélyegzés ellen; szabadságelvonással nem járó büntetési formák előirányzása a 
bírósági eljárásra váró külföldi nők számára (nagyszámú fogva tartott külföldi nő 
vizsgálati fogságban van); az automatikus kitoloncolások mellőzése; a fogva tartott 
külföldi nők számára tegyék lehetővé, hogy kapcsolatba léphessenek 
konzulátusukkal, továbbá részesedhessenek a büntetés-végrehajtási intézmények 
forrásaiból és programjaiból, és hozzájuthassanak a számukra érthető információs 
anyaghoz; a külföldi nők helyzetének sajátosságait vegyék figyelembe a büntetés-
végrehajtási intézményekben folyó tevékenységek tervezésében; a fogva tartott 
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külföldi nők esetében biztosítsanak olyan forrásokat, amelyek az ő esetükben is 
lehetővé teszik – a hazai állampolgárokkal azonos feltételek mellett – alternatív 
büntetési formák alkalmazását; a személyzetet képezzék ki multikulturális közegben 
– akár büntetés-végrehajtási intézményekben, akár azokon kívül – végzett munkára; 
a büntetés-végrehajtási intézményekben és azokon kívül is hozzanak létre mediációs 
szolgáltatásokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Urszula Krupa

Módosítás: 24
2. bekezdés

törölve

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 25
4a. bekezdés (új)

4a. emlékeztet arra, hogy az illetékes hatóságoknak rendszeres ellenőrzések révén 
gondoskodniuk kell arról, hogy a fogva tartási intézmények irányítása megfeleljen a 
nemzeti és nemzetközi jogi normáknak;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 26
4b. bekezdés (új)

4b. felhívja a tagállamokat, hogy fogadják el a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy biztosítsák a büntetés-végrehajtási intézmények megfelelő rendjét, a 
személyzet és valamennyi fogva tartott biztonságát, megszüntetve az erőszakkal és 
visszaélésekkel járó helyzeteket, amelyeknek a nők és az etnikai vagy szociális 
kisebbséghez tartozók különösen ki vannak téve;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Urszula Krupa

Módosítás: 27
5. bekezdés

5. felhívja a tagállamokat, hogy (törölve) vegyék jobban figyelembe a nemhez és a fogva 
tartott nők gyakran megrázó múltjához kapcsolódó sajátosságokat, különösen a 
személyzet fogékonyságának felkeltése és megfelelő képzése, valamint a nők erkölcsi 
vagy vallási átnevelése révén;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 28
5. bekezdés

5. felhívja a tagállamokat, hogy integrálják büntetés-végrehajtási szakpolitikáikban és a
fogva tartási központokban a nők és férfiak közötti egyenlőség dimenzióját, valamint 
hogy jobban vegyék figyelembe a női, illetve a fogva tartott nők gyakran megrázó 
múltjához kapcsolódó sajátosságokat1, különösen az egészségügyi és büntetés-
végrehajtási személyzet fogékonyságának felkeltése és megfelelő képzése révén;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Módosítás: 29
5. bekezdés

5. felhívja a tagállamokat, hogy integrálják büntetés végrehajtási szakpolitikáikban és a 
fogva tartási központokban a nők és férfiak közötti egyenlőség dimenzióját, valamint 
hogy jobban vegyék figyelembe a nemhez és a fogva tartott nők gyakran megrázó 
múltjához kapcsolódó sajátosságokat2, különösen a személyzet fogékonyságának 
felkeltése és megfelelő képzése révén:

                                               
1 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 1., 3., 5. és 12. cikke, valamint a fogva tartottakra vonatkozó 
említett alapelvek 1. cikke.
2 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 1., 3., 5. és 12. cikke, valamint a fogvatartottakra vonatkozó 
említett alapelvek 1. cikke.
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a) az adatgyűjtés során minden olyan területen, ahol ez lehetséges, alkalmazni kell a 
nemek dimenzióját a nők problémáinak és szükségleteinek feltárása céljából;

b) minden tagállamban tanulmányozó csoportot és állandó mediációs rendszereket 
kell létrehozni a fogva tartás körülményeinek tényleges ellenőrzése céljából, a 
büntetés-végrehajtási rendszerben a nőket még mindig sújtó hátrányos 
megkülönböztetést előidéző tényezők kiküszöbölése érdekében;

c) a fogva tartott nők szükségleteinek kérdését fel kell vetni a helyi, regionális és 
országos vitákban, a szociális erőforrásokkal, az elszállásolás körülményeivel, a 
képzéssel stb. kapcsolatos pozitív intézkedések meghozatalának elősegítése végett;

d) ösztönözni kell a büntetés-végrehajtási személyzet fogékonnyá tételével és 
képzésével összefüggő, a nemi különbözőségre összpontosító egyedi programok 
meghatározását és végrehajtását mind az irányító személyzet, mind a börtönök 
mindennapi életében közreműködő személyek összessége tekintetében;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 30
5a. bekezdés (új)

5a. felhívja a tagállamokat az ahhoz szükséges intézkedések meghozatalára, hogy a 
fogva tartott nők felügyeletét – különösen a testi motozások alkalmával – női 
személyzet lássa el;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Claire Gibault

Módosítás: 31
5a. bekezdés (új)

5a. felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a fogva tartott nők erőszakos és 
szexuális támadásokkal szembeni hatékony védelméről;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Módosítás: 32
6a. bekezdés (új)

6a. kéri valamennyi tagállamot, hogy könnyítsék meg a fogva tartott nők részvételét a 
lakosság számára rendszeresen indított olyan megelőző intézkedéssorozatokban, 
mint a mell- és méhnyakrák korai szűrése, továbbá tegyék lehetővé, hogy a többi 
nőhöz hasonlóan számukra is megnyíljanak a nemzeti családtervezési programok, a 
fogamzásgátlás és a terhesség-megszakítás lehetőségei;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Urszula Krupa

Módosítás: 33
8. bekezdés

8. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el olyan átfogó büntetés-végrehajtási 
egészségpolitikát, amely azonosítja és kezeli a bebörtönzéstől kezdve a fizikai és 
mentális problémákat, és hogy a női sajátosságok tiszteletben tartása mellett 
nyújtsanak orvosi és pszichológiai segítséget minden mentális és 
szenvedélybetegségben szenvedő vagy értelmi fogyatékos fogva tartottnak;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Anni Podimata

Módosítás: 34
8a. bekezdés (új)

8a. felhívja a tagállamokat, hogy fogadják el az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
valamennyi fogva tartott nő – elsősorban a gyermeküket egyedül nevelő anyák és a 
bűnöző fiatalkorú nők – pszichológiai segítségben részesülhessen, abból a célból, 
hogy nagyobb védettséget biztosítsanak számukra, s erre támaszkodva ápolhassák és 
javíthassák családi és társadalmi kapcsolataikat, ami nagy mértékben hozzá fog 
járulni jobb társadalmi és szakmai beilleszkedésük megkönnyítéséhez;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Módosítás: 35
8a. bekezdés (új)

8a. emlékeztet arra, hogy szükség van olyan programok indítására, amelyeknek célja a 
fogva tartott nők erőszakos és/vagy függőséget okozó helyzetekkel szembeni 
sérülékenységének csökkentése specifikus pszichológiai ellátás biztosításával azon 
nők számára, akik családjukban vagy párkapcsolatukban szexuális erőszak és/vagy 
rossz bánásmód áldozataivá lettek; ajánlja, hogy a büntetés-végrehajtási 
személyzetet képezzék ki és tegyék fogékonnyá azokra a testi-lelki sérülésekre, 
amelyeket e tapasztalatok nagyszámú nő számára okoztak;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Roselyne Lefrançois

Módosítás: 36
9. bekezdés

9. ajánlja, hogy a terhes nők és kiskorú gyermeküket/gyermekeiket gondozó anyák 
fogva tartására csak legvégső esetben kerüljön sor, és hogy bebörtönzés esetén 
tágasabb és – ha lehetséges – egyéni cellába kerüljenek, továbbá különleges 
figyelmet kapjanak, különösen az élelmezés és a higiénia terén; továbbá úgy véli, 
hogy a terhes nőknek ugyanazokban a szülés előtti és utáni vizsgálatokban kell 
részesülniük, mint a büntetés-végrehajtás keretein kívül élőknek;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 37
9. bekezdés

9. ajánlja, hogy a terhes nők fogva tartására csak legvégső esetben kerüljön sor, és hogy 
bebörtönzés esetén különleges figyelmet kapjanak, különösen az élelmezés és a 
higiénia terén, valamint, hogy részesüljenek minőségi szülés előtti és utáni 
vizsgálatokban, valamint szülői felkészítésben;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Gabriela Creţu

Módosítás: 38
10a. bekezdés (új)

10a. hangsúlyozza, hogy a börtönben lezajlott sikeres szülés után a gyermeket általában a 
születést követő 24-72 órában elveszik édesanyjától, s felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy irányozzanak elő más megoldásokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Claire Gibault

Módosítás: 39
10a. bekezdés (új)

10a. emlékeztet a női börtönök „sajátosságaira” és hangsúlyozza, hogy a nők számára 
kialakított biztonsági és beilleszkedést segítő rendszereket kell létrehozni;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Claire Gibault

Módosítás: 40
10b. bekezdés (új)

10b. hangsúlyozza, hogy az anya fogva tartásával kapcsolatos kérdések vizsgálata során 
az igazságszolgáltatás rendszerének biztosítania kell a gyermekjogok tiszteletben 
tartását;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Módosítás: 41
11. bekezdés

11. ajánlja, a bebörtönzést helyettesítő büntetések alkalmazásának előnyben részesítését, 
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különösen az anyák esetében, ha a kirótt büntetés és a közbiztonságot érő kockázat 
gyenge, amennyiben a bebörtönzésük a családi élet súlyos megzavarásával járna, 
különösen amikor ők látják el az egyszülős családokban a családfő szerepét vagy 
alacsony életkorú gyermekeik vannak, illetve magatehetetlen vagy fogyatékkal élő 
személyek gondja hárul rájuk; emlékeztet, hogy az igazságügyi hatóságoknak ezen 
szempontokat, különösen az eljárás alá vont szülő gyermekének magasabb érdekét 
figyelembe kell venniük a büntetés megválasztásánál; ugyancsak ajánlja azon 
lehetőség előirányzását, hogy a kiskorú gyermekekről gondoskodó vagy más 
családfenntartói szerepet betöltő férfi fogva tartottakra az édesanyák számára 
előirányzott intézkedésekhez hasonló intézkedések vonatkozzanak;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Gabriela Creţu

Módosítás: 42
11. bekezdés

11. ajánlja, a bebörtönzést helyettesítő büntetések alkalmazásának előnyben részesítését, 
különösen az anyák esetében, ha a kirótt büntetés és a közbiztonságot érő kockázat 
gyenge, amennyiben a bebörtönzésük a családi élet súlyos megzavarásával járna, 
különösen amikor ők látják el az egyszülős családokban a családfő szerepét vagy 
alacsony életkorú gyermekeik vannak1; emlékeztet, hogy az igazságügyi hatóságoknak 
ezen szempontokat, különösen az eljárás alá vont szülő gyermekének magasabb 
érdekét figyelembe kell venniük a büntetés megválasztásánál; hangsúlyozza, hogy a 
közösségek szintjén ajánlatosabbak a bebörtönzés alternatívái és kevésbé 
költségesek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Gabriela Creţu

Módosítás: 43
11a. bekezdés (új)

11a. Sajnálattal állapítja meg, hogy a nők bebörtönzése negatív hatással van reproduktív 
egészségükre és kapcsolódó jogaikra – a nem kívánt terhességek megszakításától 
gyermekük megszüléséig vagy megtartásáig terjedően; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy sürgősen és hatékonyan foglalkozzanak ezzel a kéréssel;

Or. en
                                               
1 HL C 32., 1996.2.5., 102. o.
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Módosítás, előterjesztette:Claire Gibault

Módosítás: 44
11a. bekezdés (új)

11a. hangsúlyozza, hogy az elszigeteltség és a szorult helyzetnek a várandós fogva tartott 
nők egészségére gyakorolt hatásai negatívak, vagy akár veszélyes 
következményekkel is járhatnak a gyermekre, amit igen komolyan számításba kell 
venni a fogva tartásról szóló döntés meghozatalakor;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Claire Gibault

Módosítás: 45
11b. bekezdés (új)

11b. hangsúlyozza azt is, hogy az igazságszolgáltatási szervezetnek tájékozódnia kell a 
gyermekek meglétéről, mielőtt elrendelné a vizsgálati fogságot, illetve az 
ítélethozatalkor, továbbá meg kell bizonyosodnia arról, hogy gondoskodtak-e a 
jogaik teljes körű érvényesítéséről;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Anni Podimata

Módosítás: 46
11a. bekezdés (új)

11a. kéri a tagállamokat, hogy a dekriminalizálás irányában korszerűsítsék a 
fiatalkorúak bűnözésének kezelésével kapcsolatos bírósági és jogalkotási 
intézkedéseiket, és ezzel összefüggésben a lehető legkisebb körben alkalmazzák 
fiatalkorúak esetében a szabadságelvonással és teljes vagy részleges elzárással járó 
intézkedéseket; ajánlja, hogy részesítsék előnyben a börtönbüntetést helyettesítő 
büntetési formákat, s e rendszert alkalmazzák mind a bűnöző édesanyákra, mind a 
bűnöző fiatalkorú nőkre azokban az esetekben, amikor a kirovandó büntetés és a 
közbiztonsági kockázat kisebb mértékű, a börtönbüntetés pedig súlyos zavarokat 
okozhat a család életében; emlékeztet arra, hogy az igazságügyi hatóságoknak a 
büntetés megválasztásakor figyelembe kell venniük ezeket a tényezőket, különösen a 
bűnöző fiatalkorú nő magasabb rendű érdekét;
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Urszula Krupa

Módosítás: 47
12. bekezdés

12. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák női fogva tartó központok kialakítását, és 
azokat jobban osszák el területükön úgy, hogy megkönnyítsék a fogva tartott nők 
családi (törölve) kapcsolatainak fenntartását, továbbá adjanak lehetőséget számukra 
vallási szertartásokon való részvételre;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Urszula Krupa

Módosítás: 48
13. bekezdés

törölve

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Urszula Krupa

Módosítás: 49
14. bekezdés

14. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék a családi közeledés és különösen a 
gyermekeikkel együtt bebörtönzött szülők kapcsolatait, ha ez nem ellentétes a 
gyermek érdekével, könnyítsék meg az erkölcsi és pszichológiai átnevelésben, 
valamint a vallási szertartásokon való közös részvételt azáltal hogy olyan látogató-
fogadási struktúrákat hoznak létre, amelyek hangulata különbözik a börtönök 
világáétól, és lehetővé teszik a közös tevékenységeket, valamint a megfelelő érzelmi 
kapcsolatot;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
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García Pérez

Módosítás: 50
15. bekezdés

15. ösztönzi a tagállamokat, hogy igazodjanak nemzetközi kötelezettségvállalásaikhoz1, 
biztosítva a fogva tartott szülőkkel együtt élő gyermekek jogainak és a velük 
kapcsolatos bánásmód egyenlőségét, valamint biztosítsanak olyan életfeltételeket a 
büntetés-végrehajtási intézmények szokásos világától teljes mértékben független és a 
lehető legtávolabb elhelyezkedő létesítményekben, a rendes gyermekfelügyeleti vagy 
iskolai intézmények látogathatóságának és annak biztosításával, hogy családtagok 
vagy gyermekvédelmi szervezetek tagjainak kíséretében széleskörűen és rugalmas 
formában elhagyhassák az intézményt, amelyek igazodnak ezen gyermekek 
szükségleteihez és lehetővé teszik megfelelő testi, szellemi, erkölcsi és társadalmi 
fejlődésüket; ajánlja még, hogy fogva tartott kiskorú gyermekek esetében könnyítsék 
meg, hogy a szülői felügyeletet az érintett másik szülő gyakorolhassa;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Gabriela Creţu

Módosítás: 51
15a. bekezdés (ú)

15a. sajnálattal állapítja meg, hogy számos fogva tartott nő egyedülálló anya, aki néha 
véglegesen elveszti kapcsolatát a gyermekeivel; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a kapcsolat teljes megszűnésének megelőzése érdekében határozzanak meg és 
hajtsanak végre alternatív politikákat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 52
15a. bekezdés (új)

15a. felhívja a tagállamokat és a büntetés-végrehajtási intézményeket, hogy a 
börtönökben létesítsenek elkülönített és megfelelő infrastruktúrával rendelkező 
„gyermekes anyák” részlegeket, amelyekben képzett személyzet segíti a fogva tartott 
édesanyákat nevelési és gondozási feladataik ellátásában;

                                               
1 Említett R (2006)2 ajánlás.
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Módosítás: 53
15a. bekezdés (új)

15a. kéri a tagállamokat, hogy maradéktalanul tartsák tiszteletben az eltérő szexuális 
irányultságokat és a családi élet különféle formáit, amennyiben ezek nem 
ellentétesek a joggal, valamint tegyék lehetővé ezek szabad gyakorlását mind az 
intézményekben, mind a külső személyekkel fenntartott kapcsolatok keretében;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Módosítás: 54
15b. bekezdés (új)

15b. nyomatékosan felhívja a tagállamokat, hogy valamennyi fogva tartott számára 
biztosítsák az elsősorban a büntetés-végrehajtás kérdéseivel összefüggő ingyenes 
jogi segítségnyújtást, a fogva tartott nők esetében a családjogra összpontosítva 
annak érdekében, hogy választ kapjanak a befogadással, az örökbefogadással, a 
különéléssel, a nemi jellegű erőszakos cselekményekkel stb. kapcsolatos kérdéseikre;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Módosítás: 55
15c. bekezdés (új)

15c. ajánlja tájékoztató és útbaigazító kampányok szervezését a közösség által 
nyújtott szociális szolgáltatásokkal, valamint a személyes, családi és szociális 
helyzetre vonatkozó igazgatási iratok naprakésszé tételével kapcsolatban, annak 
érdekében, hogy a fogva tartott nők teljes körűen gyakorolhassák állampolgári 
jogaikat;
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Or. es

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 56
16a. bekezdés (új)

16a. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre pszichoszociális segítő intézkedéseket 
annak érdekében, hogy előkészítsék és megkönnyítsék a gyermek elválását fogva 
tartott édesanyjától, és csökkentsék ennek káros hatását;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Urszula Krupa

Módosítás: 57
18. bekezdés

18. ajánlja a tagállamoknak, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy minden fogva tartott férfi és nő számára az önmegvalósítást lehetővé 
tevő munkalehetőségeket kínáljanak;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 58
18. bekezdés

18. ajánlja a tagállamoknak, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy minden fogva tartott férfi és nő számára megfelelően fizetett és 
változatos, a nemen alapuló szegregációtól és másfajta hátrányos megkülönböztetéstől 
mentes munkalehetőségeket kínáljanak, továbbá e célból alakítsanak ki 
partnerségeket vállalkozásokkal;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 59
19. bekezdés

19. felhívja a tagállamokat, hogy többek között a foglalkoztatásra és a társadalmi 
beilleszkedésre irányuló olyan közösségi pénzügyi eszközök használata révén, mint az 
Európai Szociális Alap vagy a PROGRESS, minél több forrást fordítsanak a büntetés-
végrehajtás keretében alfabetizációs és olyan élethosszig tartó oktatási és szakképzési 
programok fejlesztésére, amelyek igazodnak a munkaerőpiac elvárásaihoz és 
diplomaszerzést is lehetővé tehetnek;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 60
19a. bekezdés (új)

19a. hangsúlyozza, hogy e programoknak nyelvtanfolyamokat – ideértve az ország 
nyelvének tanulását is külföldi fogva tartottak esetében –, számítástechnikai, 
valamint szociális és szakmai magatartásra képző tanfolyamokat is magukban kell 
foglalniuk;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Roselyne Lefrançois

Módosítás: 61
19a. bekezdés (új)

19a. hangsúlyozza a nem kormányzati szervezeteknek a fogva tartottak és különösen a 
nők társadalmi és szakmai visszailleszkedése terén játszott nagyon lényeges szerepét, 
és következésképpen felkéri a tagállamokat, hogy támogassák e szervezetek 
börtönökben végzett tevékenységeinek fejlesztését, különösen a nekik juttatott 
források növelésével, tagjaik számára a büntetés-végrehajtási intézményekbe való 
bejutásuk feltételeinek könnyítésével és a büntetés-végrehajtási személyzet e 
szereplőkkel való jó együttműködés szükségessége iránti nagyobb fogékonyságának 
felkeltésével;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Urszula Krupa

Módosítás: 62
20. bekezdés

20. úgy véli, hogy ha az nem jelent a közbiztonságra nézve nagy kockázatot vagy a 
büntetés nem súlyos, a fogva tartottak részére a börtön keretén kívüli munkavégzést 
vagy szakmai és erkölcsi képzésben való részvételt lehetővé tévő félszabad rendszerek 
megkönnyíthetik azok társadalmi és szakmai visszailleszkedését;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 63
20a. bekezdés (új)

20a. hangsúlyozza, hogy a fogva tartottak, különösen a várandós vagy nemrégiben szült 
nők munkakörülményeinek összhangban kell lenniük a nemzeti és közösségi 
szabályozással, és ezt az illetékes hatóságoknak rendszeresen ellenőrizniük kell;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 64
20b. bekezdés (új)

20b. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a fogva tartott férfiak és nők a szakmai 
boldogulás és a társadalomba való beilleszkedés terén ösztönzést kapjanak, 
nevezetesen személyes helyzetük mérlegének elkészítése és teljesítményük éves 
értékelése révén;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Módosítás: 65
20a. bekezdés (új)

20a. elsődleges fontosságúnak tartja, hogy valamennyi központban olyan segítő és 
egyénekre szabott támogató programokat dolgozzanak ki, amelyek önkéntes alapon 
valamennyi fogva tartott nő számára elérhetőek, azon egyéni boldogulásukra és 
társadalmi beilleszkedésükre vonatkozó terveik meghatározása, kidolgozása és 
sikeres végrehajtása érdekében, amelyeket szabadon bocsátásuk után követniük 
kell;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Urszula Krupa

Módosítás: 66
21. bekezdés

21. emlékeztet arra, hogy a fogva tartás alatt pszichológiai vagy vallási átnevelés 
biztosítására, majd ezen időszakot követően olyan szociális segítségnyújtási 
intézkedések végrehajtására van szükség, amelyek célja a fogva tartott személy 
felkészítése és segítése visszailleszkedésben, különösen a lakhatás- és a munkakeresés 
terén, a társadalmi kirekesztődés és a visszaesés elkerülése érdekében;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 67
21a. bekezdés (új)

21a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a fogva tartott férfiak és nők külvilággal 
fenntartott kapcsolatai fennmaradjanak és fejlődjenek, nevezetesen az írott sajtóhoz 
és a médiákhoz való hozzáférésük, valamint a szociális segítő intézményekkel, a nem 
kormányzati szervezetekkel és a kulturális, művészeti vagy más, a büntetés-
végrehajtási hatóságok által befogadott egyesületekkel fenntartott kapcsolatok 
révén;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 68
21b. bekezdés (új)

21b. emlékeztet arra, hogy valamennyi fogva tartott rendszeres hozzáférése a sport- és 
szabadidős tevékenységekhez, valamint a művészeti vagy kulturális oktatási 
lehetőségekhez alapvető fontosságú lelki egyensúlyuk megőrzésének szempontjából, 
továbbá elősegíti a társadalomba való újbóli beilleszkedésüket;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 69
21c. bekezdés (új)

21c. felhívja a Bizottságot, hogy a társadalmi kirekesztődés elleni harcra vonatkozó 
cselekvési programja keretében fordítson különleges figyelmet a börtönök 
népességére

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 70
21d. bekezdés (új)

21d. ajánlja a tagállamoknak, hogy fordítsanak különleges figyelmet a külföldi 
illetőségű fogva tartott férfiakra és nőkre, különös tekintettel a nyelvi és 
kulturális különbségekre, valamint könnyítsék meg kapcsolattartásukat 
hozzátartozóikkal és országaik konzuli személyzetével;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette:Anni Podimata

Módosítás: 71
21a. bekezdés (új)

21a. felhívja a tagállamokat, hogy a társadalmi és szakmai beilleszkedés megkönnyítése 
keretében hozzák meg valamennyi ahhoz szükséges intézkedést, hogy nemzeti 
jogszabályaik közé bekerüljenek azok a jogi normák, amelyek elősegítik a volt fogva 
tartott nők – elsősorban a gyermeküket egyedül nevelő édesanyák és a bűnöző 
fiatalkorú nők – foglalkoztatását szakmai téren mind a köz-, mind a 
magánszférában;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette:Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Módosítás: 72
22. bekezdés

22. bátorítja a tagállamokat, hogy a fogva tartás feltételeire, különösen a nők fogva 
tartására vonatkozó, valamint a szakképzési és társadalmi visszailleszkedési 
intézkedések hatékonysága terén meglévő ismereteikről és legjobb gyakorlataikról 
tájékoztassák egymást; véleménye szerint e keretek között fontos ösztönözni és 
finanszírozni a közvetlenül érdekelt hatóságok és szereplők innovatív programok és 
helyes gyakorlatok kidolgozásában, továbbá kongresszusokon és országos vagy 
nemzetközi vitákon való részvételét, mivel ez motivációs tényező és alkalmas pozitív 
energiák felkeltésére;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Urszula Krupa

Módosítás: 73
23. bekezdés

23. felhívja a Bizottságot, hogy egyeztetve a tagállamokkal, finanszírozzon olyan 
tanulmányokat, amelyek a bűnözés, különösképpen a nőket sújtó bűnözés okait 
vizsgálják, az eredményeket pedig hasznosítsa e nők átnevelése és a társadalmi, 
családi és szakmai életben való részvételük esélyének javítása szempontjából;

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette:Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Módosítás: 74
23. bekezdés

23. felhívja a Bizottságot, hogy egyeztetve a tagállamokkal, finanszírozzon olyan 
tanulmányokat, amelyek a nemzeti büntetési rendszerek hatékonyságát, valamint a 
bebörtönzésnek a társadalmi, családi és szakmai életben való részvételre gyakorolt 
hatását vizsgálják, továbbá ösztönözze a börtönvilágot vizsgáló és a nemi dimenziót 
előtérbe állító kutatásokat;

Or. es
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