
AM\701998SK.doc PE396.818v03-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

8.1.2008 PE396.818v03-00

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1-74

Návrh správy (PE396.500v01-00)
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
o osobitnej situácii žien vo väzení a o dosahu uväznenia rodičov na sociálny a rodinný život
(2007/2116(INI))

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gabriela Creţu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie Ba (nové)

Ba. keďže väznenie žien odráža ich postavenie v spoločnosti, v ktorej sú uväznené v 
systéme, ktorý navrhli, vybudovali a riadia muži v prospech mužov,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gabriela Creţu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie Bb (nové)

Bb. keďže v mnohých väzniciach majú dozorcovia neobmedzenú právomoc a ženy sa 
nemôžu nerušene a bez obáv venovať starostlivosti o svoje intímne potreby,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claire Gibault

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie Ba (nové)

Ba. keďže je potrebné prijať konkrétne opatrenia prispôsobené osobitným potrebám 
žien, najmä uplatňovanie alternatívnych trestov,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gabriela Creţu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie Ca (nové)

Ca. keďže vo väzniciach často chýbajú základné podmienky pre zdravé tehotenstvo: 
výživná strava, čerstvý vzduch, pohyb, hygienické podmienky, doplnkové vitamíny a 
prenatálna starostlivosť,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claire Gibault

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie Ca (nové)

Ca. keďže tehotné ženy vo väzení nemôžu dostávať ani  podporu ani informácie, ktoré 
by im pomáhali lepšie zvládať svoje tehotenstvo a materstvo, 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claire Gibault

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie Da (nové)

Da. keďže fyzické a duševné zdravie matky a dieťaťa sú navzájom neoddeliteľné,

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco a Iratxe García Pérez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie Ea (nové)

Ea. keďže v súčasnosti je známe, že uväznené ženy boli v minulosti často obeťou násilia, 
sexuálneho zneužívania, týrania v rodine a v rámci partnerského vzťahu, že mnoho 
týchto žien je hospodársky a psychicky závislých a že tieto skutočnosti majú priamu 
súvislosť s ich trestnou činnosťou a fyzickými a psychickými následkami, ako je 
posttraumatický stres,

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claire Gibault

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie F

F. keďže väzenský personál musí byť dostatočne vyškolený a mať dostatočné 
povedomie, pokiaľ ide o zohľadňovanie rozmeru rovnosti medzi ženami a mužmi, ako 
aj o osobitné potreby a situácie žien vo väzení; keďže najzraniteľnejšie spomedzi 
nich, tj. mladistvé ženy a ženy so zdravotným postihnutím, si vyžadujú mimoriadnu 
pozornosť,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claire Gibault

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie Fa (nové)

Fa. keďže členské štáty by mali dohliadať na to, aby boli väzenkyne adekvátne 
chránené pred násilníckymi a sexuálnymi útokmi,

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco a Iratxe García Pérez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie H

H. keďže sa pri rozhodnutiach týkajúcich sa odlúčenia dieťaťa od väzneného rodiča alebo 
ponechania dieťaťa s týmto rodičom musí vždy zohľadňovať najvyšší záujem dieťaťa, 
pričom treba vo všetkých prípadoch zabezpečiť, aby druhý rodič mohol vykonávať 
svoje rodičovské povinnosti a aby boli zavedené primerané postupy, ktoré umožnia 
zachovanie citových väzieb s pôvodnou rodinou (súrodenci, starí rodičia a ostatní 
členovia rodiny),

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco a Iratxe García Pérez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie Ja (nové)

Ja. keďže veľký počet žien, ktoré sa dostanú do väzenia, sú stále účastníkmi 
prebiehajúcich súdnych procesov (konania vo veci opustenia dieťaťa, dočasného 
osvojenia či adopcie neplnoletých detí, rozvodu alebo odlúčenia, vysťahovania 
atď.), ktoré vo chvíli uväznenia ostávajú nevyriešené, čo ich robí bezbrannými a 
vyvoláva v nich neustály pocit neistoty a stres,

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco a Iratxe García Pérez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie Jb (nové)

Jb. keďže väznené osoby často nevedia o existencii sociálnych zdrojov a keďže 
v mnohých prípadoch, keď nemajú, stratili alebo majú neplatné úradné dokumenty 
(osobné doklady, preukaz poistenca, rodinné záznamy atď.), nemôžu v praxi 
uplatniť svoje občianske práva, ktoré prináležia všetkým štátnym príslušníkom 
jednotlivých členských štátov,

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gabriela Creţu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie Jb (nové)

Jb. keďže zvýšený počet žien vo väzniciach je čiastočne zapríčinený zhoršením 
hospodárskych podmienok žien,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie K

K. keďže rovnaký prístup väznených mužov aj žien k zamestnaniu, odbornej a morálnej
príprave a oddychu počas ich uväznenia má zásadný význam pre ich psychickú 
rovnováhu a ich opätovné začlenenie do spoločnosti a pracovného sveta,

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco a Iratxe García Pérez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie Ka (nové)

Ka. keďže príležitosti na vzdelávanie, odbornú prípravu, prácu, voľný čas a osobné 
poradenstvo, ktoré majú k dispozícii, nie sú samy o sebe dostačujúce, nech sú 
akokoľvek rozmanité, a je potrebné navrhnúť doplnkové programy, ktoré by 
uľahčili ich zapojenie do prípravy a  priebehu ich opätovného začleňovania do 
spoločnosti,

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie L

L. keďže uväznené ženy musia mať možnosť získať bez akejkoľvek diskriminácie 
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(vypustenie) zamestnanie a dobrovoľnícku prácu, ako aj prístup k rozmanitému 
odbornému a morálnemu vzdelávaniu prispôsobenému požiadavkám trhu práce,

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claire Gibault

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie L

L. keďže uväznené ženy musia mať možnosť získať bez akejkoľvek diskriminácie 
platené zamestnanie, ako aj prístup k rozmanitým odborným školeniam 
prispôsobeným požiadavkám trhu práce a podporujúcim ich opätovné začlenenie po 
ukončení výkonu trestu,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odôvodnenie M

M. keďže úspešné opätovné začlenenie väznených mužov a žien do spoločnosti, ako aj 
prevencia recidívy závisia od kvality vedenia poskytovaného počas uväznenia, a to 
najmä od morálnej prevýchovy, partnerstiev so spoločnosťami a zariadeniami 
sociálnej pomoci, ako aj od monitorovania psychologickej, náboženskej a  odbornej 
sociálnej pomoci po výkone trestu,

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer a Raül Romeva i Rueda

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Odôvodnenie N (nové)

N. keďže je potrebné zabezpečiť aktuálne, rodovo diferencované, komplexné a 
porovnateľné údaje a štatistiky,
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anni Podimata

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Odsek 1a (nový)

1 a. žiada členské štáty, aby zvýšili finančné prostriedky určené na zlepšovanie a  
modernizáciu zariadení, ako aj priebežných odborných vzdelávaní  personálu 
väzenských centier pre mladé delikventky, a  posilnenie dôvery k programom 
sociálnej a profesionálnej integrácie mladistvých delikventiek; pripomína členským 
štátom, že je dôležité prijímať všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby sa zabránilo 
kriminalite mladistvých;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Odsek 2

2. opätovne žiada Komisiu a Radu o prijatie rámcového rozhodnutia o minimálnych 
štandardných pravidlách ochrany práv väzňov1 na základe článku 6 Zmluvy o EÚ 
a vyzýva Radu, aby rozširovala a presadzovala vykonávanie väzenských pravidiel 
Rady Európy a umožnila zosúladenie podmienok vo väzení v Európe, najmä lepšie 
zohľadňovanie rozdielnych potrieb väznených žien a jasné potvrdenie práv a 
povinností väznených žien a mužov;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Odsek 2a (nový)

2a. domnieva sa, že by sa mala venovať osobitá pozornosť situácii žien a mladistvých 
osôb umiestnených pred vyhostením z krajiny do väzby, v ktorej sú žiadatelia o azyl 
a nelegálni migranti de facto uväznení, a tiež negatívnemu vplyvu tejto situácie na 
ženy a mladistvé osoby;

                                               
1 Vyššie uvedené odporúčanie č. R (2006)2 
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajúHiltrud Breyer a Raül Romeva i Rueda

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Odsek 3a (nový)

3a. odkazuje na skutočnosť, že cudzinky sú vo väzniciach nadmerne zastúpené; z tohto 
dôvodu požaduje, aby sa zohľadnili nasledovné opatrenia: boj proti stigmatizácii; 
opatrenia nezahŕňajúce odňatie slobody pre cudzinky, ktoré čakajú na pojednávanie 
(keďže vysoký počet cudziniek sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe); zamedzenie 
automatickému vyhosteniu z krajiny, zabezpečenie možnosti pre uväznené cudzinky 
skontaktovať sa s príslušným konzulátom, zabezpečenie prístupu k prostriedkom 
a programom väzenských zariadení, k zrozumiteľným informáciám; zohľadnenie 
osobitosti cudziniek pri plánovaní väzenských aktivít; zabezpečenie pre uväznené 
cudzinky, aby mohli využívať alternatívne opatrenia  k uväzneniu za rovnakými 
podmienok, ako majú občania/príslušníci národnosti danej krajiny; príprava 
pracovníkov na prácu v multikultúrnom prostredí väznice aj mimo nej; služby 
mediácie vo väzení, ako aj služby mimo neho;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Odsek 2

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Odsek 4a (nový)

4a. pripomína, že súlad spôsobu vedenia väzníc s vnútroštátnymi a medzinárodnými 
právnymi normami sa má zabezpečiť pravidelnými inšpekciami príslušných 
orgánov; 

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Odsek 4b (nový)

4b. vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie poriadku vo 
väzenských zariadeniach, ako aj bezpečnosť personálu a všetkých väzňov a 
zamedzili tak násiliu a zneužívaniu, ktorému sú väčšinou vystavené ženy 
a príslušníci sociálnych alebo etnických menšín; 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Odsek 5

5. vyzýva členské štáty (vypustenie), aby viac zohľadňovali rodovo podmienené 
osobitosti a osobitosti spojené s často traumatizujúcou minulosťou väznených žien, 
predovšetkým prostredníctvom zvyšovania povedomia a príslušnej odbornej prípravy 
zamestnancov a morálnou alebo náboženskou prevýchovou žien;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Odsek 5

5. vyzýva členské štáty, aby vo svojej väzenskej politike, ako aj vo väzenských 
zariadeniach uplatňovali rozmer rovnosti medzi ženami a mužmi, aby viac 
zohľadňovali ženské osobitosti a osobitosti spojené s často traumatizujúcou 
minulosťou väznených žien,1 predovšetkým prostredníctvom zvyšovania povedomia a 
príslušnej odbornej prípravy väzenských a zdravotníckych zamestnancov;

Or. fr

                                               
1 Články 1, 3, 5 a 12 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článok 1základných princípov zaobchádzania 
s uväznenými, citované.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco a Iratxe García Pérez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Odsek 5

5. vyzýva členské štáty, aby vo svojej väzenskej politike, ako aj vo väzenských 
zariadeniach uplatňovali rozmer rovnosti medzi ženami a mužmi a aby viac 
zohľadňovali rodovo podmienené osobitosti a osobitosti spojené s často 
traumatizujúcou minulosťou väznených žien, predovšetkým prostredníctvom 
zvyšovania povedomia a príslušnej odbornej prípravy zamestnancov prostredníctvom 
týchto opatrení:

a) pri zbere údajov vo všetkých oblastiach, kde to je možné, sa medzi zisťované údaje 
zahrnie faktor rodovej príslušnosti s cieľom zviditeľniť problémy a potreby žien;

b) vo všetkých členských štátoch sa vytvorí pracovný výbor a systémy mediácie v 
záujme účinnej kontroly podmienok väznenia, čo umožní odhaliť a odstrániť 
diskrimináciu, ktorá sa žien vo väzenskom prostredí stále dotýka;

c) uskutočnia sa diskusie na miestnej, regionálnej a národnej úrovni o potrebách 
väznených žien a žien prepustených na slobodu s cieľom podnietiť prijatie opatrení 
súvisiacich so sociálnymi zdrojmi, podmienkami bývania, odbornou prípravou atď.;

d) podporia a zavedú sa osobité plány na zvyšovanie povedomia a odbornú prípravu 
väzenského personálu v otázkach rodovo podmienených rozdielov, a to tak u 
riadiaceho personálu, ako aj u všetkých zamestnancov, ktorí sa dennodenne 
podieľajú na chode väznice;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Odsek 5a (nový)

5 a. vyzýva členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 
personál, ktorý vykonáva dozor nad zadržanými ženami, tvorili ženy, a to najmä pri 
telesných prehliadkach;

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claire Gibault

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Odsek 5a (nový)

5a. vyzýva členské štáty, aby dbali na účinnú ochranu uväznených žien pred sexuálnymi 
a násilníckymi útokmi;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco a Iratxe García Pérez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Odsek 6a (nový)

6a. žiada všetky členské štáty, aby uľahčili väzneným ženám prístup k prevenčným 
programom, ktoré sa zvyčajne v spoločnosti realizujú, ako je napríklad včasné 
zistenie rakoviny prsníkov a maternice, a aby sa zabezpečil prístup k národným 
programom pre plánované rodičovstvo, metódam antikoncepcie a dobrovoľného 
prerušenia tehotenstva;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Odsek 8

8. vyzýva členské štáty, aby prijali globálnu väzenskú zdravotnú politiku, ktorá od 
momentu uväznenia rozpozná fyzické a psychické poruchy a bude ich liečiť, a aby 
poskytovali lekársku a psychologickú pomoc všetkým väzneným mužom a ženám, 
ktorí trpia psychickými poruchami, osobnostnou nezrelosťou alebo závislosťou, 
pričom sa zohľadní špecifickosť prípadu žien;

Or. pl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anni Podimata

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Odsek 8a (nový)

8a. vyzýva členské štáty, aby prijali všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
psychologickej podpory všetkým väzenkyniam, najmä však matkám, ktoré sa samy 
starajú o deti, a mladistvým delikventkám, s cieľom poskytnúť im lepšiu ochranu 
a umožniť im zachovať a zlepšiť rodinné a sociálne vzťahy, čo im v budúcnosti vo 
veľkej miere uľahčí opätovné začlenenie sa do pracovného a sociálneho života; 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco a Iratxe García Pérez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Odsek 8a (nový)

8a. pripomína, že je dôležité podporovať programy, ktorých cieľom je zmierňovať 
zraniteľnosť väznenej ženy voči prípadom násilia a/alebo závislosti, a poskytovať 
osobitnú psychologickú starostlivosťou ženám, ktoré sa stali obeťami sexuálneho 
násilia a/alebo násilia v rodine či násilia v partnerskom vzťahu; odporúča zvyšovať 
povedomie a odborne vzdelávať zamestnancov väzníc v otázkach psychických a 
fyzických následkov, ktorými v dôsledku uvedených udalostí  trpí mnoho žien;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roselyne Lefrançois

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Odsek 9

9. odporúča, aby uväznenie tehotných žien a matiek, ktoré majú pri sebe dieťa/deti 
nízkeho veku, bolo tým posledným riešením, a aby im v prípade uväznenia bola 
venovaná osobitná pozornosť najmä v oblasti stravovania a hygieny a aby mohli 
dostať väčšiu a v rámci možnosti samostatnú celu; domnieva sa, že tehotným ženám 
má byť zabezpečená zdravotná starostlivosť pred pôrodom i po ňom zodpovedajúca 
starostlivosti poskytovanej mimo väzenského prostredia;

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Odsek 9

9. odporúča, aby uväznenie tehotných žien bolo tým posledným riešením, aby im v 
prípade uväznenia bola venovaná osobitná pozornosť najmä v oblasti stravovania 
a hygieny a aby sa zabezpečila odborná starostlivosť pred pôrodom i po pôrode, 
rovnako ako aj kurz rodičovskej prípravy;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gabriela Creţu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Odsek 10a (nový)

10a. upozorňuje na skutočnosť, že ženám, ktoré vo väzení porodia bez komplikácií, sú 
nedobrovoľne odobraté deti zvyčajne v priebehu dvadsiatich štyroch až 
sedemdesiatich dvoch hodín po ich narodení, a víta akékoľvek alternatívne riešenie 
zo strany Komisie a členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claire Gibault

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Odsek 10a (nový)

10a. pripomína osobitosť ženských väzníc a trvá na tom, aby sa prijali opatrenia v oblasti 
bezpečnosti a opätovného začlenenia, ktoré budú určené pre ženy;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claire Gibault

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Odsek 10b (nový)

10b. zdôrazňuje, že je nutné, aby súdny systém dbal na dodržiavanie práv dieťaťa pri 
riešení otázok spojených s uväznením jeho matky;
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco a Iratxe García Pérez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Odsek 11

11. odporúča, aby sa viac uprednostňovali alternatívne sankcie k uväzneniu, 
predovšetkým v prípade žien, pokiaľ je uložený trest nízky a riziko pre verejnú 
bezpečnosť zanedbateľné, pretože ich uväznenie môže spôsobiť závažný rozvrat v 
rodinnom živote, najmä ak sú hlavou rodiny s jedným rodičom, prípadne ak majú deti 
nízkeho veku; pripomína, že súdne orgány by mali zohľadňovať tieto faktory pri 
výbere trestu, a to najmä najvyšší záujem dieťaťa stíhaného rodiča; rovnako 
odporúča, aby sa zvážila možnosť, že by väznení muži, ktorí sa starajú o neplnoleté 
deti a majú za ne priamu zodpovednosť alebo od nich závisia iní členovia rodiny, 
mohli využívať podobné opatrenia ako tie, ktoré sú určené pre matky;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gabriela Creţu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Odsek 11

11. odporúča, aby sa viac uprednostňovali alternatívne sankcie k uväzneniu, 
predovšetkým v prípade žien, pokiaľ je uložený trest nízky a riziko pre verejnú 
bezpečnosť zanedbateľné, pretože ich uväznenie môže spôsobiť závažný rozvrat v 
rodinnom živote, najmä ak sú hlavou rodiny s jedným rodičom, prípadne ak majú deti 
nízkeho veku1; pripomína, že súdne orgány by mali zohľadňovať tieto faktory pri 
výbere trestu, a to najmä najvyšší záujem dieťaťa stíhaného rodiča; zdôrazňuje, že 
alternatívne riešenia na úrovni Spoločenstva sú lepšie a menej nákladné než 
uväznenie,

Or. en

                                               
1 Ú. v. ES C 32, 5.2.1996, s. 102.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gabriela Creţu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Odsek 11a (nový)

11a. s ľútosťou poznamenáva, že uväznenie žien má negatívny dosah na ich 
reprodukčné zdravie a práva, a to od možnosti podstúpiť potrat až po možnosť mať 
deti alebo ich vychovávať; žiada Komisiu a členské štáty, aby bezodkladne a 
efektívne vyriešili tento problém;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claire Gibault

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Odsek 11a (nový)

11a. zdôrazňuje, že vplyv izolácie a skľúčenosti na zdravie tehotných uväznených žien sa 
môže prejaviť ako neblahé až nebezpečné následky na dieťati, ktoré, je vhodné brať 
veľmi zodpovedne do úvahy pri rozhodovaní o uväznení;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claire Gibault

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Odsek 11b (nový)

11b. trvá na tom, aby sa súdna správa pred rozhodnutím o predbežnom zadržaní alebo v 
čase vynesenia rozsudku informovali, či ide o matku detí, a aby zabezpečili prijatie 
opatrení, ktoré úplne ochránia ich práva; 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anni Podimata

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Odsek 11a (nový)

11a žiada členské štáty o modernizáciu súdnych a legislatívnych opatrení na riadenie 
kriminality mladistvých v záujme istej dekriminalizácie a v tomto kontexte aj 



PE396.818v03-00 16/25 AM\701998SK.doc

SK

minimalizovať opatrenia odňatia slobody a úplné alebo čiastočné uväznenie 
mladistvého;  odporúča, aby sa viac uprednostňovali alternatívne tresty k uväzneniu 
a aby sa tento režim uplatňoval na matky a mladistvé delikventky, pokiaľ je uložený 
trest nízky a riziko pre verejnú bezpečnosť zanedbateľné, pretože ich uväznenie 
môže spôsobiť závažný rozvrat v rodinnom živote; pripomína, že súdne orgány by 
mali zohľadňovať tieto faktory pri výbere trestu, a to najmä najvyšší záujem 
mladistvej delikventky; 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Odsek 12

12. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili vytvorenie ženských väzníc na svojom území 
tak, aby uľahčili uväzneným ženám zachovanie rodinných väzieb (vypustenie) 
a poskytli im možnosť zúčastňovať sa náboženských obradov;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Odsek 13

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Odsek 14

14. vyzýva členské štáty, aby uľahčili zbližovanie rodín a najmä vzťahy väznených
rodičov so svojimi deťmi, ak to nie je proti záujmu dieťaťa, aby umožnili spoločnú 
účasť na morálnej a psychologickej prevýchove, ako aj na náboženských obradoch,
prostredníctvom vytvorenia hostiteľských zariadení s atmosférou odlišnou od 
atmosféry väzenského prostredia, ktoré umožnia spoločné aktivity aj príslušný citový 
kontakt;  
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Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco a Iratxe García Pérez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Odsek 15

15. naliehavo žiada členské štáty, aby plnili svoje medzinárodné záväzky1 a zabezpečili 
rovnosť práv a rovnosť pri zaobchádzaní s deťmi, ktoré žijú so svojím väzneným 
rodičom, a vytvorili životné podmienky prispôsobené ich potrebám v úplne 
nezávislých jednotkách a v rámci možnosti čo najviac vzdialených od zvyčajného 
väzenského prostredia, prostredníctvom ich začlenenia do materskej školy alebo do 
školského prostredia spoločenstva a prostredníctvom pružného a veľkorysého 
systému vychádzok s početnou rodinou alebo s pracovníkmi združení na ochranu 
detí, umožňujúce ich dobrý fyzický, psychický, morálny a sociálny vývoj; zároveň 
odporúča, aby sa v prípade maloletých detí, ktoré žijú vo väzení, uľahčila možnosť 
pre druhého rodiča uplatniť svoje rodičovské práva a povinnosti;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gabriela Creţu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Odsek 15a (nový)

15a. s ľútosťou poukazuje na skutočnosť, že mnohé zo žien vo väzení sú slobodné matky 
a strácajú, niekedy i navždy, kontakt so svojimi deťmi; žiada Komisiu a členské 
štáty, aby predložili a zaviedli do praxe alternatívne politiky s cieľom zamedziť 
úplnému odlúčeniu; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Odsek 15a (nový)

15a. vyzýva členské štáty a väzenské zariadenia, aby zabezpečili vytvorenie jednotiek pre 
matku a deti, ktoré by boli oddelené od zvyšnej časti väzenia, pozostávali z 
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potrebného vybavenia a zahŕňali vyškolený personál, ktorý by pomáhal uväzneným 
matkám s výchovnými povinnosťami a starostlivosťou;    

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco a Iratxe García Pérez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Odsek 15a (nový)

15a. žiada členské štáty, aby plne rešpektovali rozmanitosti sexuálnej orientácie, ako aj 
rôzne formy rodinného spolužitia, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonom, a aby ich 
bolo možné slobodne prejavovať tak v rámci väzenských zariadení, ako aj v styku 
s osobami z vonkajšieho prostredia; 

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco a Iratxe García Pérez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Odsek 15b (nový)

15b. naliehavo vyzýva členské štáty, aby pre všetky väznené osoby zabezpečili bezplatné 
právne poradenstvo zamerané na väzenský systém, ktoré sa v prípade uväznených 
žien bude musieť špecializovať na rodinné právo s cieľom poskytnúť odpovede v 
prípadoch osvojenia, adopcie, zákonného odlúčenia, rodovo podmieneného násilia 
atď.;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco a Iratxe García Pérez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Odsek 15c (nový)

15c. odporúča, aby sa uskutočnili kampane zamerané na šírenie a sprístupňovanie 
informácií o sociálnych službách poskytovaných Spoločenstvom, ako aj o postupoch 
aktualizácie osobnej, rodinnej a zdravotnej úradnej dokumentácie, aby ženy vo 
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väzení mohli plne uplatňovať svoje občianske práva; 

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Odsek 16a (nový)

16a. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili psychosociálnu starostlivosť s cieľom pripraviť 
uväznenú matku a deti na odlúčenie, uľahčiť im ho a zmenšiť jeho negatívny 
dosah;  

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Odsek 18

18. odporúča členským štátom, aby prijali potrebné opatrenia s cieľom poskytnúť všetkým 
väzneným mužom a ženám rozmanité možnosti (vypustenie) takého zamestnania, 
ktoré im poskytne osobnostný rozvoj;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Odsek 18

18. odporúča členským štátom, aby prijali potrebné opatrenia s cieľom poskytnúť všetkým 
väzneným mužom a ženám rozmanité možnosti riadne plateného zamestnania bez 
akejkoľvek rodovo podmienenej segregácie a akejkoľvek formy diskriminácie, a aby 
na tento účel vytvorili partnerstvá s podnikmi;

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Odsek 19

19. vyzýva členské štáty, aby investovali viac prostriedkov do rozvoja programov na 
zvyšovanie úrovne gramotnosti, celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy vo 
väzeniach, ktoré budú prispôsobené požiadavkám trhu práce a budú môcť viesť k 
získaniu diplomu, a to okrem iného využitím finančných nástrojov Spoločenstva v 
oblasti zamestnanosti a sociálneho začlenenia, napríklad Európskeho sociálneho fondu 
a programu PROGRESS;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Odsek 19a (nový)

19a. zdôrazňuje, že tieto programy by mali zahŕňať jazykové kurzy vrátane výučby rodného 
jazyka uväznených cudzincov, informatiky, správania v sociálnom a pracovnom 
živote; 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roselyne Lefrançois

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Odsek 19a (nový)

19a. zdôrazňuje ústrednú úlohu mimovládnych organizácií v oblasti sociálneho a 
profesionálneho začlenenia väzňov, predovšetkým žien, a následne vyzýva členské 
štáty, aby podporovali rozvoj činností týchto organizácií vo väzniciach, 
predovšetkým zvýšením pridelených zdrojov, zmiernením podmienok vstupu ich 
členov do väzenských zariadení a prostredníctvom zvyšovania povedomia 
zamestnancov zariadení o nutnosti spolupráce s predstaviteľmi mimovládnych 
organizácií;  

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Odsek 20

20. domnieva sa, že častejšie využívanie režimu čiastočného výkonu trestu na slobode, 
ktorý umožňuje väzneným osobám pracovať alebo sa profesionálne a morálne
vzdelávať mimo väzenského prostredia, by za podmienky, že to nepredstavuje výrazné 
riziko pre verejnú bezpečnosť a nejde o závažný trest, mohlo uľahčiť ich opätovné 
sociálne a profesionálne začlenenie;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Odsek 20a (nový)

20a. zdôrazňuje, že pracovné podmienky väzňov, najmä však tehotných žien a žien tesne po 
pôrode,  musia byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a s právnymi 
predpismi Spoločenstva a musia byť kontrolované zodpovednými orgánmi;  

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Odsek 20b (nový)

20b. zdôrazňuje nutnosť podporovať zapojenie uväznených mužov a žien do programu 
zameraného na profesionálny rozvoj, najmä prostredníctvom hodnotenia osobnej 
situácie a požadovaním každoročného vyhodnocovania týchto aktivít;   

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco a Iratxe García Pérez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Odsek 20a (nový)

20a. domnieva sa, že prvoradým cieľom je zavádzať programy asistencie a individuálnej 
podpory vo všetkých väzniciach, ktoré by boli na báze dobrovoľnosti prístupné 
všetkým ženám a ktorých cieľom by bolo vymedziť, uskutočniť a dokončiť projekty 
osobného rozvoja a sociálneho začlenenia, ktoré musia pokračovať aj po prepustení 
z väzenia; 

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Odsek 21

21. pripomína, že počas väznenia je potrebné vykonávať psychologickú alebo 
náboženskú prevýchovu a po prepustení z väzby je potrebné vykonávať opatrenia 
sociálnej pomoci, ktorých cieľom je príprava a pomoc väznenej osobe pri postupnom 
začleňovaní do spoločnosti, predovšetkým pri hľadaní bývania a zamestnania, aby 
nedochádzalo k sociálnemu vylúčeniu a recidíve;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Odsek 21a (nový)

21a. zdôrazňuje úlohu zachovania a podpory vzťahov uväznených mužov a žien s 
vonkajším svetom, predovšetkým cez printové a iné médiá, rovnako tiež možnosť 
komunikácie so zariadeniami sociálnej pomoci, mimovládnymi organizáciami a 
združeniami kultúrneho, umeleckého alebo iného typu, na ktorom sa dohodlo 
vedenie väzníc; 

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Odsek 21b (nový)

21b. pripomína, že pravidelný prístup uväznených k športu a rekreačným činnostiam, ako 
aj možnosti kultúrneho alebo umeleckého vzdelávania sú základným predpokladom 
na zachovanie ich duševnej rovnováhy, a tiež zvyšujú šance na sociálne začlenenie;  

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Odsek 21c (nový)

21c. vyzýva Komisiu, aby venovala väzňom osobitnú pozornosť v rámci svojho programu 
boja proti sociálnemu vylúčeniu;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Odsek 21d (nový)

21c. odporúča členským štátom, aby osobitnú pozornosť venovali na uväzneným mužom 
a ženám cudzej štátnej príslušnosti, predovšetkým na úrovni jazykových 
a kultúrnych rozdielov, a aby im umožnili zachovanie  kontaktov s rodinnými 
príslušníkmi, rovnako ako aj komunikovanie s  konzulárnymi zamestnancami;   

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anni Podimata

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Odsek 21a (nový)

21a. vyzýva členské štáty, aby v záujme sociálneho a profesionálneho začleňovania prijali 
všetky opatrenia potrebné na prijatie vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré budú 
podporovať zamestnávanie bývalých väzňov, najmä však matiek, ktoré sa samy 
starajú o deti, a mladých delikventiek, do verejného alebo súkromného sektora;   
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco a Iratxe García Pérez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Odsek 22

22. vyzýva členské štáty, aby si vymieňali informácie a osvedčené postupy, pokiaľ ide 
o podmienky vo väzení, najmä v prípade žien, ako aj v oblasti účinnosti odbornej 
prípravy a opatrení na opätovné začlenenie do spoločnosti; považuje preto za dôležité 
podporovať a financovať účasť príslušných orgánov a priamych aktérov na 
navrhovaní inovačných programov a osvedčených postupov, ako aj na 
konferenciách a diskusiách na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, čo zvyšuje 
motiváciu a rozvíja pozitívnu spoluprácu;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Odsek 23

23. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi financovala štúdie o príčinách 
kriminality, najmä tej, ktorej obeťami sú ženy, a aby využili závery týchto štúdií na 
ich prevýchovu a zlepšenie možnosti zapojiť sa do sociálneho, rodinného 
a profesionálneho života;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco a Iratxe García Pérez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Odsek 23

23. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi financovala štúdie o účinnosti 
vnútroštátnych trestných systémov, ako aj o dosahu uväznenia na možnosti zapojiť sa 
do sociálneho, rodinného a profesionálneho života, a aby sa podporoval výskum 
väzenského prostredia uskutočnený podľa rodovej príslušnosti;
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