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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 1
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że kara więzienia dla kobiety odzwierciedla jej pozycję 
w społeczeństwie – zamknięcie w systemie zaprojektowanym, zbudowanym 
i zarządzanym przez mężczyzn dla mężczyzn,

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 2
Punkt B b preambuły (nowy)

Bb. mając na uwadze, że w wielu placówkach penitencjarnych strażnicy więzienni mają 
nieograniczoną władzę, a kobiety nie mogą zaspokajać swych elementarnych potrzeb 
osobistych w bezpiecznej atmosferze wolnej od intruzów,

Or. en
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Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 3
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że należy wprowadzić konkretne i przystosowane do specyficznych 
potrzeb kobiet środki, a w szczególności kary alternatywne,

Or. fr

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 4
Punkt C a preambuły (nowy)

Ca. mając na uwadze, że w więzieniach często brak podstawowych elementów 
niezbędnych dla zdrowego przebiegu ciąży: pożywnych posiłków, świeżego 
powietrza, ruchu, higieny, dodatkowych witamin i opieki prenatalnej,

Or. en

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 5
Punkt C a preambuły (nowy)

Ca. mając na uwadze, że kobiety w ciąży przebywające w więzieniach nie mogą 
otrzymywać wsparcia i informacji, które mogłyby im pomóc w lepszym przeżyciu 
okresu ciąży i macierzyństwa,

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 6
Punkt D a preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że zdrowie psychiczne i fizyczne matki jest nierozerwalnie 
związane ze zdrowiem dziecka,
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Or. fr

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 7
Punkt E a preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze, że dziś powszechnie wiadomo, że kobiety przebywające 
w więzieniach były w przeszłości ofiarami przemocy, wykorzystywania seksualnego, 
przemocy w rodzinie i ze strony partnera, że są w większości uzależnione materialnie 
i psychicznie oraz że okoliczności te są bezpośrednio związane z ich kryminalną 
przeszłością i z następstwami fizycznymi i psychologicznymi, jak na przykład stres 
pourazowy,

Or. es

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 8
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze, że służby więzienne powinny zostać odpowiednio przeszkolone 
i uwrażliwione na konieczność uwzględnienia wymiaru równości kobiet i mężczyzn 
oraz szczególnych potrzeb i sytuacji kobiet przebywających w więzieniach; mając na 
uwadze, że należałoby poświęcać szczególną uwagę najbardziej bezbronnym z nich, 
tj. nieletnim dziewczętom i kobietom niepełnosprawnym,

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 9
Punkt F a preambuły (nowy)

Fa. mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny czuwać nad tym, by kobiety 
przebywające w więzieniach były odpowiednio chronione przed aktami przemocy 
i przemocy seksualnej,

Or. fr
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Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 10
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że nadrzędne dobro dziecka powinno być zawsze brane pod uwagę 
przy podejmowaniu decyzji o odseparowaniu lub pozostawieniu go przy osadzonym 
w więzieniu rodzicu, gwarantując przy tym korzystanie z praw rodzicielskich 
drugiemu rodzicowi oraz odpowiednie postępowanie pozwalające na utrzymanie 
więzów rodzinnych z pozostałymi członkami rodziny (rodzeństwo, babcie 
i dziadkowie oraz dalsza rodzina),

Or. es

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 11
Punkt J a preambuły (nowy)

Ja. mając na uwadze, że znaczna liczba kobiet przebywających w więzieniu jest stroną 
w trwających procesach sądowych (postępowanie w sprawie zaniedbania, czasowego 
pozbawienia opieki lub adopcji nieletnich, rozwody lub separacje, eksmisje itp.), 
które w momencie uwięzienia pozostają w zawieszeniu, co stawia je w trudnym 
położeniu i powoduje trwały stan stresu i niepewności,

Or. es

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 12
Punkt J b preambuły (nowy)

Jb. mając na uwadze, że osoby skazane często nie wiedzą o istniejącej pomocy socjalnej 
oraz że w wielu przypadkach całkowity brak, utrata lub utrata ważności posiadanych 
przez nie dokumentów (dokument tożsamości, książeczka ubezpieczeniowa, 
książeczka rodzinna itp.) uniemożliwia im w praktyce korzystanie z praw 
przysługujących każdemu obywatelowi państwa członkowskiego,

Or. es
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Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 13
Punkt J a preambuły (nowy)

Ja. mając na uwadze, że rosnąca liczba kobiet w więzieniach jest częściowo 
spowodowana pogarszającą się sytuacją ekonomiczną kobiet,

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 14
Punkt K preambuły

K. mając na uwadze, że równy dostęp więźniów, mężczyzn i kobiet, do pracy, kształcenia 
zawodowego i etycznego oraz odpoczynku podczas ich pobytu w więzieniu ma 
zasadnicze znaczenie dla ich równowagi psychicznej oraz ich reintegracji ze 
społeczeństwem i światem pracy,

Or. pl

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 15
Punkt K a preambuły (nowy)

Ka. mając na uwadze, że dostępna oferta edukacyjna, w zakresie szkoleń, zatrudnienia, 
rozrywki i rozwoju osobistego, mimo że jest bardzo szeroka, nie jest sama w sobie 
wystarczająca, gdyż konieczne jest opracowanie programów wsparcia ułatwiających 
osadzonym zaangażowanie w planowanie i przygotowanie ich stopniowej 
resocjalizacji,

Or. es

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 16
Punkt L preambuły

L. mając na uwadze, że kobiety przebywające w więzieniach powinny mieć możliwość 
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wolnego od jakiejkolwiek formy dyskryminacji dostępu do (skreślenie) pracy oraz 
wolontariatu, jak również do zróżnicowanych i dostosowanych do potrzeb rynku 
pracy środków kształcenia etycznego i zawodowego,

Or. pl

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 17
Punkt L preambuły

L. mając na uwadze, że kobiety przebywające w więzieniach powinny mieć możliwość 
wolnego od jakiejkolwiek formy dyskryminacji dostępu do płatnej pracy, jak również 
do zróżnicowanych i dostosowanych do potrzeb rynku pracy środków kształcenia 
zawodowego sprzyjających ich reintegracji po odbyciu kary,

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 18
Punkt M preambuły

M. mając na uwadze, że powodzenie reintegracji społecznej więźniów (więźniarek), jak 
również zapobieganie recydywie zależą od jakości ram, jakimi zostaną objęci podczas 
ich pobytu w więzieniu, a w szczególności od reedukacji etycznej i partnerstw 
ustanowionych z przedsiębiorstwami i organizacjami pomocy społecznej oraz od 
wsparcia i pomocy psychologicznej, religijnej oraz społeczno-zawodowej 
oferowanych po odbyciu kary,

Or. pl

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 19
Punkt N preambuły (nowy)

N. mając na uwadze, że istnieje pilne zapotrzebowanie na wprowadzenie 
uwzględniających kategorię płci, wszechstronnych, porównywalnych oraz 
aktualnych danych i statystyk,
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Or. en

Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 20
Ustęp 1 a (nowy)

1a. zwraca się do państw członkowskich o zwiększenie środków na rewaloryzację 
i modernizację struktur oraz na specjalistyczne szkolenia i kształcenie ustawiczne 
wszystkich pracowników ośrodków penitencjarnych dla nieletnich przestępczyń oraz 
o zwiększenie konkretnych środków przeznaczonych na programy integracji 
społecznej i zawodowej nieletnich przestępczyń; przypomina państwom 
członkowskim o konieczności podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu 
zapobiegania przestępczości nieletnich;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 21
Ustęp 2

2. ponawia wniosek do Komisji i Rady o przyjęcie decyzji ramowej w sprawie 
minimalnych norm ochrony praw więźniów1 na podstawie art. 6 Traktatu o Unii 
Europejskiej i zwraca się do Rady, aby upowszechniła i poparła wdrożenie reguł 
więziennych Rady Europy w celu większej harmonizacji warunków więziennych 
w Europie, a zwłaszcza w celu uwzględnienia odrębnych potrzeb kobiet, oraz jasnego 
określenia praw i obowiązków osadzonych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 22
Ustęp 2 a (nowy)

2a. uważa, że należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację kobiet i nieletnich 
przebywających w areszcie w oczekiwaniu na deportację, gdyż ubiegający się o azyl 
i nielegalni imigranci są de facto więźniami, co ma szkodliwy wpływ na kobiety 
i nieletnich;

                                               
1 Zalecenie R (2006)2 cytowane powyżej.
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Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 23
Ustęp 3 a (nowy)

3a. odwołuje się do faktu, że w więzieniach cudzoziemki są nadreprezentowane;
w związku z tym zwraca się o uwzględnienie następujących elementów: zwalczanie 
napiętnowania; środki niepolegające na pozbawieniu wolności dla cudzoziemek 
oczekujących na proces (ponieważ duża liczba więźniarek cudzoziemek przebywa 
w aresztach śledczych); unikanie automatycznych deportacji, przyznanie 
cudzoziemkom-więźniarkom możliwości kontaktu z konsulatami, dostępu do 
więziennego wyposażenia i programów, do zrozumiałej informacji; uwzględnienie 
specyficznych problemów cudzoziemek w planowaniu zajęć w więzieniach;
zapewnienie cudzoziemskim więźniarkom możliwości dostępu do alternatywnych 
w stosunku do kary więzienia metod, na tych samych zasadach, jakie mają 
zastosowanie do obywateli danego kraju; szkolenia dla personelu w zakresie pracy 
w wielokulturowym środowisku w wiezieniu i poza nim; korzystanie z mediatorów 
w więzieniu i poza nim;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 24
Ustęp 2

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 25
Ustęp 4 a (nowy)

4a. przypomina, że zgodność zarządzania zakładami karnymi z krajowymi 
i międzynarodowymi normami prawnymi powinna być ustalana za pośrednictwem 
regularnych inspekcji właściwych władz;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 26
Ustęp 4 b (nowy)

4b. występuje do państw członkowskich o przyjęcie środków koniecznych do 
zapewnienia porządku w zakładach penitencjarnych oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa personelowi i wszystkim skazanym poprzez wyeliminowanie aktów 
przemocy i molestowania, na które szczególnie narażone są kobiety oraz osoby 
wywodzące się z mniejszości etnicznych lub społecznych, 

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 27
Ustęp 5

5. występuje do państw członkowskich (wykreślić) o uwzględnienie w większym stopniu 
specyfiki wynikającej z płci oraz z niejednokrotnie traumatycznej przeszłości 
przebywających w więzieniu kobiet, w szczególności poprzez odpowiednie 
uwrażliwienie i przeszkolenie personelu oraz zapewnienie kobietom reedukacji 
etycznej lub religijnej;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 28
Ustęp 5

5. występuje do państw członkowskich o włączenie wymiaru równości kobiet 
i mężczyzn do ich polityki penitencjarnej i zakładów karnych oraz o uwzględnienie 
w większym stopniu specyfiki kobiecej oraz (skreślenie) niejednokrotnie 
traumatycznej przeszłości przebywających w więzieniu kobiet1, w szczególności 
poprzez odpowiednie uwrażliwienie i przeszkolenie personelu medycznego i 
więziennego;

Or. fr

                                               
1 Art. 1, 3, 5 i 12 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i art. 1 Podstawowych zasad traktowania więźniów 
cytowane powyżej.
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Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 29
Ustęp 5

5. występuje do państw członkowskich o włączenie wymiaru równości kobiet 
i mężczyzn do ich polityki penitencjarnej i zakładów karnych oraz o uwzględnienie 
w większym stopniu specyfiki wynikającej z płci oraz z niejednokrotnie traumatycznej 
przeszłości przebywających w więzieniu kobiet1, w szczególności odpowiednio 
uwrażliwiając i szkoląc personel, poprzez:

a) uwzględnienie kategorii płci podczas gromadzenia danych w tych dziedzinach, 
w których jest to możliwe, tak aby wyeksponować problemy i potrzeby kobiet;

b) utworzenie w każdym państwie stałej komisji ds. badań i metod mediacji w celu 
sprawowania skutecznej kontroli warunków więziennych, co pozwoli na wykrycie 
i wyeliminowanie elementów dyskryminujących, które dotykają kobiet w systemie 
penitencjarnym;

c) poruszanie potrzeb kobiet przebywających w więzieniu i wychodzących z więzienia 
w debatach lokalnych, regionalnych i krajowych, aby zachęcić do podejmowania 
pozytywnych działań, jeśli chodzi o opiekę społeczną, zakwaterowanie, szkolenia itd.;

d) zachęcanie i prowadzenie specjalnych programów uwrażliwiających 
i ukierunkowujących personel placówek penitencjarnych na problematykę 
zróżnicowania płci, zarówno na poziomie personelu kierowniczego, jak i całego 
personelu mającego codzienny kontakt z więźniami;

Or. es

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 30
Ustęp 5 a (nowy)

5a. zwraca się do państw członkowskich o podjęcie niezbędnych działań w celu 
zapewnienia nadzoru kobiet przebywających w więzieniu przez damski personel, 
zwłaszcza podczas rewizji osobistej;

Or. fr

                                               
1 Art. 1, 3, 5 i 12 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i art. 1 Podstawowych zasad traktowania więźniów 
cytowane powyżej.



AM\701998PL.doc 11/25 PE396.818v03-00

PL

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 31
Ustęp 5 a (nowy)

5a. występuje do państw członkowskich o czuwanie nad skuteczną ochroną kobiet 
przebywających w więzieniach przed aktami przemocy i przemocy seksualnej;

Or. fr

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 32
Ustęp 6 a (nowy)

6a. zwraca się do państw członkowskich o ułatwienie osadzonym kobietom dostępu do 
programów profilaktycznych prowadzonych zwykle wśród ludności, jak na przykład 
kampanie na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy, oraz 
o zapewnienie, na takich samych warunkach, dostępu do krajowych programów 
planowania rodziny, środków antykoncepcyjnych lub przerywania ciąży;

Or. es

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 33
Ustęp 8

8. zwraca się do państw członkowskich o przyjęcie globalnego podejścia do 
penitencjarnej polityki zdrowotnej zmierzającej do wykrywania i leczenia już od 
momentu osadzenia w zakładzie karnym zaburzeń fizycznych i psychicznych, a także 
udzielenie pomocy lekarskiej i psychologicznej wszystkim więźniom (więźniarkom) 
cierpiącym na zaburzenia psychiczne, niedorozwój osobowy, uzależnienia, przy 
poszanowaniu specyfiki sytuacji kobiet;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 34
Ustęp 8 a (nowy)

8a. występuje do państw członkowskich o przyjęcie środków koniecznych do udzielenia 
wsparcia psychologicznego wszystkim kobietom przebywającym w więzieniach, 
w szczególności samotnym matkom i nieletnim przestępczyniom, w celu zapewnienia 
im lepszej ochrony i umożliwienia im w ten sposób utrzymywania i poprawy 
stosunków rodzinnych i społecznych, co w dużym stopniu przyczyni się do ułatwienia 
ich skuteczniejszej reintegracji społecznej i zawodowej;

Or. fr

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 35
Ustęp 8 a (nowy)

8a. przypomina o ważnej roli wspierania programów mających na celu zmniejszenie 
ryzyka narażenia kobiet osadzonych na przemoc i/lub uzależnienie, 
uwzględniających specjalistyczną opiekę psychologiczną dla kobiet, które były 
ofiarami przemocy seksualnej i/lub przemocy w rodzinie lub ze strony partnera;
zaleca szkolenia i uświadamianie pracowników placówek penitencjarnych 
w zakresie następstw fizycznych i psychicznych, jakie dotykają wiele kobiet z powodu 
tych przeżyć;

Or. es

Poprawkę złożyła Roselyne Lefrançois

Poprawka 36
Ustęp 9

9. zaleca, aby odbywanie kary więzienia przez kobiety w ciąży i matki opiekujące się 
małym dzieckiem/ małymi dziećmi było rozważane tylko w ostateczności i aby 
w przypadku ich pobytu w więzieniu mogły być umieszczane w większej celi, w miarę 
możliwości jednoosobowej, oraz aby poświęcano im szczególną uwagę, zwłaszcza 
w zakresie wyżywienia i higieny; uważa ponadto, że kobietom w ciąży powinno się 
zapewnić taką samą opiekę przedporodową i poporodową jak opieka zapewniana 
poza więzieniem;

Or. fr



AM\701998PL.doc 13/25 PE396.818v03-00

PL

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 37
Ustęp 9

9. zaleca, aby odbywanie kary więzienia przez kobiety w ciąży było rozważane tylko 
w ostateczności i aby w przypadku ich pobytu w więzieniu poświęcono im szczególną 
uwagę, zwłaszcza w zakresie wyżywienia i higieny, oraz zapewniono dobrą opiekę 
przedporodową i poporodową oraz kursy przygotowujące do rodzicielstwa;

Or. fr

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 38
Ustęp 10 a (nowy)

10a. zwraca uwagę na fakt, że kiedy poród odbywa się w więzieniu, zazwyczaj oddziela się 
dziecko od matki w ciągu dwudziestu czterech do siedemdziesięciu dwóch godzin od 
narodzin, dlatego też z zadowoleniem przyjmie jakiekolwiek alternatywne 
rozwiązanie ze strony Komisji i państw członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 39
Ustęp 10 a (nowy)

10a. przypomina o specyficznym charakterze więzień dla kobiet i nalega na stworzenie 
misji bezpieczeństwa i reintegracji z myślą o kobietach;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 40
Ustęp 10 b (nowy)

10b. podkreśla, że konieczne jest, by wymiar sprawiedliwości czuwał nad przestrzeganiem 
praw dziecka podczas rozpatrywania kwestii związanych z pozbawieniem wolności 
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jego matki;

Or. fr

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 41
Ustęp 11

11. zaleca częstsze stosowanie kar zastępczych zamiast kary więzienia, zwłaszcza 
w przypadku matek, gdyż przewidziana kara i zagrożenie bezpieczeństwa publicznego 
są niskie, natomiast ich uwięzienie może prowadzić do poważnego zakłócenia życia 
rodzinnego, w szczególności gdy wychowują one samotnie swoje dzieci lub gdy 
dzieci są małe lub jeśli spada na nie odpowiedzialność za opiekę nad osobami 
zależnymi od nich lub niepełnosprawnymi; przypomina, że organy sądowe powinny 
przy ustalaniu kary brać pod uwagę te elementy , a zwłaszcza nadrzędny interes 
dziecka, którego rodzic jest sądzony; zaleca jednocześnie rozważenie możliwości, aby 
także osadzeni mężczyźni, który sprawują bezpośrednią opiekę nad nieletnimi 
dziećmi lub innymi członkami rodziny, mogli korzystać z podobnych rozwiązań jak 
te zaprojektowane dla matek;

Or. es

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 42
Ustęp 11

11. zaleca częstsze stosowanie kar zastępczych zamiast kary więzienia, zwłaszcza 
w przypadku matek, gdyż przewidziana kara i zagrożenie bezpieczeństwa publicznego 
są niskie, natomiast ich uwięzienie może prowadzić do poważnego zakłócenia życia 
rodzinnego, w szczególności gdy wychowują one samotnie swoje dzieci lub gdy 
dzieci są małe1; przypomina, że organy sądowe powinny przy ustalaniu kary brać pod 
uwagę te elementy , a zwłaszcza nadrzędny interes dziecka, którego rodzic jest 
sądzony; podkreśla, że alternatywne rozwiązania angażujące lokalną społeczność są 
lepszym i tańszym rozwiązaniem niż więzienie;

Or. en

                                               
1 Dz.U. C 32 z 5.2.1996, str. 102.
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Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 43
Ustęp 11 a (nowy)

11a. z ubolewaniem zauważa, że kara więzienia wpływa negatywnie na zdrowie i prawa 
reprodukcyjne kobiet – od możliwości dokonania aborcji do możliwości urodzenia 
lub wychowania dzieci; zwraca się do Komisji i państw członkowskich o pilne 
i skuteczne zajęcie się tą kwestią;

Or. en

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 44
Ustęp 11 a (nowy)

11a. podkreśla, że następstwa dla zdrowia kobiet w ciąży przebywających w więzieniu 
związane z odosobnieniem i cierpieniem mogą być negatywne, lub wręcz groźne 
w skutkach dla dziecka i należy wziąć je poważnie pod uwagę podczas 
podejmowania decyzji o pozbawieniu wolności;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 45
Ustęp 11 b (nowy)

11b. nalega ponadto na konieczność zasięgania przez administrację sądową informacji 
o istnieniu dzieci przed podjęciem decyzji o zastosowaniu tymczasowego aresztu lub 
podczas wydawania wyroku oraz upewniania się, czy podjęto odpowiednie środki 
w celu pełnego przestrzegania ich praw;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 46
Ustęp 11 a (nowy)

11a. zwraca się do państw członkowskich o unowocześnienie środków prawnych 
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i ustawodawczych w odniesieniu do przestępczości nieletnich poprzez 
dekryminalizację oraz, w tym kontekście, o złagodzenie środków pozbawienia 
wolności i środków polegających na umieszczeniu w zakładzie zamkniętym lub 
półotwartym danego nieletniego; zaleca częstsze stosowanie kar zastępczych zamiast 
kary więzienia, zarówno w przypadku matek, jaki i nieletnich przestępczyń, tam 
gdzie przewidziana kara i zagrożenie bezpieczeństwa publicznego są niskie, a ich 
uwięzienie może prowadzić do poważnego zakłócenia życia rodzinnego; przypomina, 
że organy sądowe powinny przy wyborze kary brać pod uwagę te elementy, 
a zwłaszcza nadrzędny interes nieletnich przestępczyń;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 47
Ustęp 12

12. zwraca się do państw członkowskich o zapewnienie powstania kobiecych zakładów 
karnych i o lepsze ich rozmieszczenie na ich terytorium, tak aby ułatwić 
przebywającym w nich kobietom utrzymywanie więzi rodzinnych wraz z możliwością 
uczestnictwa w praktykach religijnych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 48
Ustęp 13

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 49
Ustęp 14

14. występuje do państw członkowskich o ułatwienie kontaktów rodzinnych, a zwłaszcza 
stosunków przebywających w więzieniu rodziców z ich dziećmi, pod warunkiem że 
nie jest to wbrew interesowi dziecka, oraz ułatwienie wspólnego uczestnictwa 
w reedukacji etycznej i psychologicznej lub wspólnego uczestnictwa w praktykach 
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religijnych poprzez przygotowanie na ich przyjęcie struktur, których atmosfera różnić 
się będzie od atmosfery środowiska więziennego i które stworzą warunki do 
wspólnych zajęć oraz odpowiedniego kontaktu uczuciowego;

Or. pl

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 50
Ustęp 15

15. zwraca się do państw członkowskich, aby spełniły swoje międzynarodowe 
zobowiązania1 i zapewniły równe prawa i traktowanie dzieci mieszkających 
z rodzicami osadzonymi w więzieniach oraz aby stworzyły warunki bytowe 
dostosowane do ich potrzeb w niezależnych i w miarę możliwości odseparowanych 
od środowiska więziennego oddziałach, poprzez umieszczanie dzieci w lokalnych 
żłobkach i szkołach, poprzez elastyczny i otwarty program wyjść pod opieką bliższych 
i dalszych członków rodziny lub personelu stowarzyszeń ochrony praw dziecka 
i umożliwiające ich prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy, moralny i społeczny; 
zaleca więc ułatwienie drugiemu rodzicowi, w przypadku gdy nieletnie dzieci 
znajdują się w więzieniu, możliwości sprawowania władzy rodzicielskiej;

Or. es

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 51
Ustęp 15 a (nowy)

15a. ubolewa nad tym, że wiele kobiet przebywających w więzieniach jest samotnymi 
matkami, które tracą kontakt z dziećmi, często na zawsze; zwraca się do Komisji 
i państw członkowskich o przygotowanie i wdrożenie alternatywnych strategii 
politycznych pozwalających uniknąć całkowitej separacji;

Or. en

                                               
1 Zalecenie R (2006)2 wyżej cytowane.
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 52
Ustęp 15 a (nowy)

15a. występuje do państw członkowskich i zakładów penitencjarnych o rozważenie 
stworzenia oddziałów dla matek z dziećmi oddzielonych od reszty więzienia 
i posiadających stosowną infrastrukturę oraz wykwalifikowany personel zdolny 
asystować matkom przebywającym w więzieniach w ich obowiązkach 
wychowawczych i opiekuńczych;

Or. fr

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 53
Ustęp 15 a (nowy)

15a. zwraca się do państw członkowskich o maksymalne poszanowanie dla różnorodności 
orientacji seksualnych, jak również dla różnych form życia rodzinnego, które nie 
naruszają prawa, i swobodnego z nich korzystania zarówno w instytucjach 
penitencjarnych jak i przy okazji kontaktów z osobami z zewnątrz; 

Or. es

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 54
Ustęp 15 b (nowy)

15b. zwraca się do państw członkowskich o zagwarantowanie bezpłatnej pomocy prawnej 
osadzonym w kwestiach dotyczących ich sytuacji, a w przypadku kobiet w kwestiach 
dotyczących prawa rodzinnego, tak aby rozwiązać problemy związane z opieką nad 
dziećmi, adopcją, separacją, przemocą domową itd.;

Or. es
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Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 55
Ustęp 15 c (nowy)

15c. zaleca opracowanie kampanii informacyjnych na temat lokalnej opieki społecznej, 
jak również stałych procedur aktualizacji dokumentów administracyjnych 
dotyczących sytuacji osobistej, rodzinnej i ubezpieczenia, które umożliwią 
osadzonym kobietom pełne korzystanie z przysługujących im praw obywatelskich; 

Or. es

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 56
Ustęp 16 a (nowy)

16a. występuje do państw członkowskich o wprowadzenie środków wsparcia 
psychospołecznego w celu przygotowania i ułatwienia rozłąki dziecka z matką 
przebywającą w więzieniu oraz złagodzenia jej negatywnych skutków;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 57
Ustęp 18

18. zaleca państwom członkowskim przyjęcie środków koniecznych do zaoferowania 
wszystkim więźniom, mężczyznom i kobietom, możliwości (skreślenie) pracy 
stwarzającej możliwość rozwoju osobowego;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 58
Ustęp 18

18. zaleca państwom członkowskim przyjęcie środków koniecznych do zaoferowania 
wszystkim więźniom, mężczyznom i kobietom, możliwości odpowiednio płatnej 
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i zróżnicowanej pracy, wolnej od wszelkiej segregacji płciowej czy innego rodzaju 
dyskryminacji, oraz stworzenie w tym celu partnerstw z przedsiębiorstwami;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 59
Ustęp 19

19. występuje do państw członkowskich o zwiększenie- m.in. poprzez wykorzystanie 
wspólnotowych instrumentów finansowych z zakresu zatrudnienia i integracji 
społecznej, takich jak Europejski Fundusz Społeczny czy PROGRESS- inwestycji na 
rzecz rozwoju w ramach zakładów karnych programów alfabetyzacji, uczenia się 
przez całe życie i kształcenia zawodowego dostosowanych do potrzeb rynku pracy 
i pozwalających na uzyskanie dyplomu;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 60
Ustęp 19 a (nowy)

19a. podkreśla, że programy te powinny obejmować kursy językowe, w tym również 
naukę języka kraju osadzenia w przypadku obcokrajowców (kobiet i mężczyzn) 
przebywających w więzieniu, kursy komputerowe oraz kursy postaw społecznych 
i zawodowych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Roselyne Lefrançois

Poprawka 61
Ustęp 19 a (nowy)

19a. podkreśla podstawową rolę organizacji pozarządowych w dziedzinie reintegracji 
społecznej i zawodowej skazanych, a w szczególności kobiet, i w związku z tym 
występuje do państw członkowskich o sprzyjanie rozwojowi działalności tych 
organizacji w środowisku więziennym, zwłaszcza poprzez zwiększenie 
przyznawanych im środków, złagodzenie warunków dostępu ich członków do 
zakładów karnych oraz uwrażliwienie personelu więziennego na potrzebę dobrej 
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współpracy z tymi podmiotami;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 62
Ustęp 20

20. uważa, że z zastrzeżeniem poważnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz 
ciężkich kar, częstsze stosowanie systemu probacji, pozwalającego osadzonym 
pracować lub uczestniczyć w szkoleniu zawodowym i etycznym poza zakładem 
karnym, mogłoby ułatwić ich reintegrację społeczną i zawodową;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 63
Ustęp 20 a (nowy)

20a. podkreśla, że warunki pracy skazanych, a w szczególności kobiet w ciąży lub 
w połogu, powinny być zgodne z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym 
i podlegać regularnej kontroli właściwych władz;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 64
Ustęp 20 b (nowy)

20b. podkreśla konieczność wspierania zaangażowania skazanych kobiet i mężczyzn 
w dążenie do zatrudnienia i reintegracji społecznej m.in. poprzez dokonywanie 
bilansu ich sytuacji osobistej i zapewnianie rocznej oceny tego zaangażowania;

Or. fr



PE396.818v03-00 22/25 AM\701998PL.doc

PL

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 65
Ustęp 20 a (nowy)

20a. uważa, że priorytetowym celem jest powołanie do istnienia w każdej placówce – dla 
kobiet, które wyrażą dobrowolną chęć uczestnictwa – indywidualnych programów 
terapeutycznych i wsparcia w celu przygotowania, realizacji i ukończenia projektów 
indywidualnego rozwoju i resocjalizacji, które będą kontynuowane także po wyjściu 
z więzienia;

Or. es

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 66
Ustęp 21

21. przypomina o konieczności stosowania psychologicznej lub religijnej reedukacji, 
w okresie pobytu w więzieniu, a po jego zakończeniu, środków z zakresu pomocy 
społecznej, zmierzających do przygotowania i pomocy osadzonej osobie w staraniach 
o reintegrację, w szczególności w poszukiwaniu mieszkania i zatrudnienia, w celu 
uniknięcia sytuacji wykluczenia społecznego i recydywy;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 67
Ustęp 21 a (nowy)

21a. podkreśla znaczenie utrzymywania i wspierania kontaktów skazanych kobiet 
i mężczyzn ze światem zewnętrznym, zwłaszcza poprzez ich dostęp do prasy i środków 
przekazu, oraz ich kontaktów z jednostkami pomocy społecznej, organizacjami 
pozarządowymi i stowarzyszeniami kulturalnymi, artystycznymi lub innymi 
stowarzyszeniami zatwierdzonymi przez organy więzienne;

Or. fr



AM\701998PL.doc 23/25 PE396.818v03-00

PL

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 68
Ustęp 21 b (nowy)

21b. przypomina, że regularny dostęp wszystkich skazanych do zajęć sportowych 
i rekreacyjnych, jak również do ofert kształcenia artystycznego lub kulturalnego, jest 
niezwykle istotny dla zachowania ich równowagi psychicznej i zwiększa ich szanse 
na reintegrację społeczną;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 69
Ustęp 21 c (nowy)

21c. występuje do Komisji o poświęcenie szczególnej uwagi więźniom w ramach 
programu działania na rzecz zwalczania wykluczenia społecznego;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 70
Ustęp 21 d (nowy)

21d. zaleca państwom członkowskim, by poświeciły szczególną uwagę skazanym kobietom 
i mężczyznom o obcym obywatelstwie, zwłaszcza na poziomie różnic językowych 
i kulturowych, oraz by ułatwiły utrzymywanie kontaktów z ich krewnymi, jak 
również kontakty z personelem konsularnym ich kraju;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 71
Ustęp 21 a (nowy)

21a. występuje do państw członkowskich o przyjęcie, w ramach ułatwiania reintegracji 
społecznej i zawodowej, środków koniecznych do włączenia do ich krajowego 
ustawodawstwa norm legislacyjnych, które będą sprzyjały zatrudnianiu byłych 
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więźniarek, a w szczególności samotnych matek i nieletnich przestępczyń, zarówno 
w sektorze publicznym, jak i prywatnym;

Or. fr

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 72
Ustęp 22

22. zachęca państwa członkowskie do wymiany informacji i dobrych praktyk w zakresie 
warunków więziennych, szczególnie w odniesieniu do kobiet, oraz w dziedzinie 
skuteczności środków kształcenia zawodowego i reintegracji społecznej; uważa 
w związku z tym za istotne pobudzanie i finansowanie udziału władz i bezpośrednich 
zainteresowanych w tworzeniu nowoczesnych programów i dobrych praktyk, jak 
również w kongresach i debatach krajowych i międzynarodowych, które mogą być 
inspirującym elementem prowokującym do pozytywnej współpracy;

Or. es

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 73
Ustęp 23

23. zwraca się do Komisji, aby we współpracy z państwami członkowskimi sfinansowała 
badania przyczyn przestępczości, zwłaszcza dotyczącej kobiet oraz wykorzystania 
zdobytej wiedzy w celu reedukacji i poprawy szans na uczestnictwo w życiu 
społecznym, rodzinnym i zawodowym;

Or. pl

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 74
Ustęp 23

23. zwraca się do Komisji, aby we współpracy z państwami członkowskimi sfinansowała 
badania skuteczności krajowych systemów karnych oraz wpływu pobytu w więzieniu 
na szanse uczestnictwa w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym oraz aby 



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

PL

wspierać badania nad społecznością więzienną z uwzględnieniem perspektywy płci;

Or. es
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