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

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

8.1.2008 PE396.818v03-00

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-74

Förslag till betänkande (PE396.500v01-00)
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
Kvinnors speciella situation i fängelser och hur det sociala livet och familjelivet påverkas av 
att föräldrar sitter fängslade
(2007/2116(INI))

Förslag till resolution

Ändringsförslag från Gabriela Creţu

Ändringsförslag 1
Skäl Ba (nytt)

Ba. De kvinnliga fångarnas situation speglar kvinnornas ställning i samhället, då 
kvinnor infogas i ett system som utformats, byggts och drivs av män för män.

Or. en

Ändringsförslag från Gabriela Creţu

Ändringsförslag 2
Skäl Bb (nytt)

Bb. I många fängelser har vakterna total makt och kvinnorna kan inte sköta sina 
grundläggande intima behov i en trygg och privat miljö.

Or. en
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Ändringsförslag från Claire Gibault

Ändringsförslag 3
Skäl Ba (nytt)

Ba. Det bör införas konkreta åtgärder som är anpassade till kvinnors specifika behov, 
till exempel alternativa brottspåföljder.

Or. fr

Ändringsförslag från Gabriela Creţu

Ändringsförslag 4
Skäl Ca (nytt)

Ca. I fängelserna saknas ofta de grundläggande förutsättningarna för en hälsosam 
graviditet, dvs. näringsrik mat, frisk luft, motion, goda sanitära förhållanden, extra 
vitaminer och mödravård.

Or. en

Ändringsförslag från Claire Gibault

Ändringsförslag 5
Skäl Ca (nytt)

Ca. Gravida kvinnor som sitter i fängelse kan inte få det stöd och den information som 
kan hjälpa dem till en bättre graviditet och ett bättre moderskap.

Or. fr

Ändringsförslag från Claire Gibault

Ändringsförslag 6
Skäl Da (nytt)

Da. Moderns mentala och fysiska hälsa hänger oskiljaktigt samman med barnets.

Or. fr
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Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco och 
Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 7
Skäl Ea (nytt)

Ea. Man vet att kvinnliga fångars liv mycket ofta präglats av våld, sexuella övergrepp, 
misshandel inom familjen eller parrelationen och stort ekonomiskt och psykiskt 
beroende samt att detta har direkta kopplingar till dessa kvinnors brottshistoria och 
att de lider av fysiska och psykiska problem till följd av detta, till exempel 
posttraumatisk stress.

Or. es

Ändringsförslag från Claire Gibault

Ändringsförslag 8
Skäl F

F. Kriminalvårdarna måste ha tillräcklig utbildning och insikt om den hänsyn som måste 
tas till jämställdhetsperspektivet och till kvinnliga fångars speciella behov och 
situation. Särskild hänsyn måste tas till de mest sårbara bland dem, det vill säga 
minderåriga och funktionshindrade.

Or. fr

Ändringsförslag från Claire Gibault

Ändringsförslag 9
Skäl Fa (nytt)

Fa. Medlemsstaterna bör se till att fångarna skyddas på adekvat sätt mot våld och 
sexuella övergrepp.

Or. fr
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Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco och 
Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 10
Skäl H

H. Barnets intresse ska alltid komma i första rummet vid beslut om huruvida barnet ska 
separeras från eller stanna kvar hos sin fängslade förälder1. Under alla 
omständigheter måste den andra förälderns umgängesrätt garanteras och lämpliga 
åtgärder vidtas för att se till att de känslomässiga banden till ursprungsfamiljen 
(syskon, mor- och farföräldrar och övrig släkt) kan upprätthållas.

Or. es

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco och 
Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 11
Skäl Ja (nytt)

Ja. En stor del av de kvinnliga fångarna är föremål för pågående rättsliga förfaranden 
(förfaranden i samband med övergivande, tillfällig familjehemsplacering eller 
adoption av minderåriga, skilsmässa, separation, vräkning osv.) när de börjar 
avtjäna sitt fängelsestraff, vilket innebär att de har svårt att försvara sina rättigheter 
och lever i ett tillstånd av ständig osäkerhet och stress.

Or. es

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco och 
Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 12
Skäl Jb (nytt)

Jb. Ofta känner fångarna inte till de sociala resurser som finns och i många fall kan de 
i praktiken inte utöva de medborgerliga rättigheter som tillkommer alla personer i 
respektive medlemsstat på grund av att de inte har några eller har förlorat sina 
administrativa handlingar (identitetshandlingar, sjukförsäkringskort, familjebevis 
etc.) eller på grund av att giltighetstiden för dessa handlingar har löpt ut.

Or. es

                                               
1 EGT C 32, 5.2.1996, s. 102.
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Ändringsförslag från Gabriela Creţu

Ändringsförslag 13
Skäl Jb (nytt)

Jb. Det ökade antalet kvinnor på fängelserna beror delvis på kvinnornas försämrade 
ekonomiska villkor.

Or. en

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 14
Skäl K

K. Lika tillgång för fångar, både kvinnor och män, till arbete, yrkesutbildning, moralisk 
fostran och vila under strafftiden är avgörande för fångarnas psykiska välbefinnande 
och återintegrering i samhället och arbetslivet.

Or. pl

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco och 
Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 15
Skäl Ka (nytt)

Ka. Det utbud av utbildnings- och arbetsmöjligheter, fritidssysselsättningar och 
personligt engagemang som de har tillgång till räcker inte i sig, hur brett det än är, 
och det är viktigt att ta fram stödprogram som gör det lättare för dem att engagera 
sig i planeringen och verkställandet av sin återintegrering i samhället.

Or. es
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 16
Skäl L

L. Kvinnliga fångar måste utan att på något sätt diskrimineras kunna få tillgång till (text 
utgår) arbete, volontärskap och olika former av yrkesutbildning och moralisk fostran 
som anpassats efter arbetsmarknadens krav.

Or. pl

Ändringsförslag från Claire Gibault

Ändringsförslag 17
Skäl L

L. Kvinnliga fångar måste utan att på något sätt diskrimineras kunna få tillgång till 
avlönat arbete och olika former av yrkesutbildning som gynnar deras återintegrering 
i samhället efter avtjänat straff och som anpassats efter arbetsmarknadens krav.

Or. fr

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 18
Skäl M

M. Kvaliteten på den verksamhet som organiseras av fängelseledningen i fängelset är 
avgörande för att återintegreringen i samhället ska lyckas och återfall förhindras. Det 
handlar bland annat om moralisk rehabilitering och om de partnerskap som bildas 
med företag och sociala stödorganisationer samt om uppföljningsåtgärder och
psykologiskt och religiöst stöd liksom stöd i yrkes- och samhällslivet efter avtjänat 
straff.

Or. pl

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 19
Skäl Na (nytt)

Na. Det finns ett mycket stort behov av könsspecifik, omfattande, jämförbar och 
uppdaterad information och statistik.
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Or. en

Ändringsförslag från Anni Podimata

Ändringsförslag 20
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka resurserna för att förbättra 
och modernisera av strukturerna för mottagande och för specialiserad och 
fortgående fortbildning för samtlig personal vid fängelser för minderåriga kvinnliga 
gärningsmän samt att öka de specifika anslagen för program för minderåriga 
kvinnliga gärningsmäns integration i samhället och arbetslivet. Parlamentet 
påminner medlemsstaterna om att man måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
förebygga ungdomsbrottslighet.

Or. fr

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 21
Punkt 2

2. Europaparlamentet upprepar sitt krav till kommissionen och rådet om antagande av ett 
rambeslut om minimiregler för skydd av fångars rättigheter enligt artikel 6 i 
EU-fördraget1. Parlamentet uppmanar rådet att sprida och främja efterlevnaden av 
Europarådets fängelseregler i syfte att uppnå större harmonisering av 
fängelseförhållandena i Europa, särskilt i fråga om hänsynstagandet till kvinnors 
specifika behov, och att tydligt fastslå fångarnas rättigheter och skyldigheter.

Or. fr

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 22
Punkt 2a (ny)

2a. Europaparlamentet anser att man måste ägna särskild uppmärksamhet åt 
situationen för kvinnor och minderåriga som placeras i häkte i väntan på utvisning 
då asylsökande och illegala invandrare de facto sitter i fängsligt förvar samt åt de 
negativa konsekvenser som detta har på kvinnor och minderåriga.

                                               
1 Recommandation R (2006)2 précitée.
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Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Raül Romeva i Rueda

Ändringsförslag 23
Punkt 3a (ny)

3a. Europaparlamentet påpekar att det finns en överrepresentation av utländska 
kvinnor i fängelserna, varför man även bör beakta bekämpande av stigmatisering, 
icke frihetsberövande åtgärder för utländska kvinnor i väntan på rättegång (då ett 
stort antal utländska kvinnor hålls i fängsligt förvar), undvikande av automatiska 
avvisningar, tillgång för utländska kvinnliga fångar till kontakter med konsulat och 
till fängelsernas resurser och program samt till lättbegriplig information, 
hänsynstagande till utländska kvinnors särskilda situation vid planeringen av 
fängelseverksamhet, möjlighet för utländska kvinnliga fångar till alternativa icke 
frihetsberövande påföljder på samma villkor som landets medborgare, aktörer som 
är utbildade för att arbeta i en mångkulturell miljö både inom och utanför fängelset 
samt medling inom och utanför fängelset.

Or. en

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 24
Punkt 2

utgår

Or. pl

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 25
Punkt 4a (ny)

4a. Europaparlamentet påminner om de behöriga myndigheterna genom regelbundna 
inspektioner bör säkerställa att driften av anstalterna stämmer överens med 
nationella och internationella rättsliga normer.

Or. fr
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 26
Punkt 4b (ny)

4b. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för 
att säkerställa att det råder god ordning på fängelserna och garantera personalens 
och samtliga fångars säkerhet genom att sätta stopp för våld och övergrepp, som 
kvinnor och personer som tillhör etniska och sociala minoriteter är särskilt sårbara 
för.

Or. fr

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 27
Punkt 5

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att (text utgår) ta större hänsyn till 
särskilda könsrelaterade situationer och kvinnliga fångars ofta traumatiska förflutna1, 
framför allt genom att skapa en medvetenhet hos kriminalvårdarna och ge dem 
lämplig utbildning och genom att säkerställa kvinnornas moraliska eller religiösa 
rehabilitering. 

Or. pl

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 28
Punkt 5

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att integrera jämställdhetsperspektivet 
i sin kriminalvårdspolitik och i sina fängelser, och ta större hänsyn till kvinnors 
särskilda situationer och kvinnliga fångars ofta traumatiska förflutna2, framför allt 
genom att skapa en medvetenhet hos den medicinska personalen och 
kriminalvårdarna och ge dem lämplig utbildning. 

Or. fr

                                               
1 Articles 1er, 3, 5 et 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et article 1er des principes 
fondamentaux relatifs au traitement des détenus, précités;
2 Articles 1er, 3, 5 et 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et article 1er des principes 
fondamentaux relatifs au traitement des détenus, précités;



PE396.818v03-00 10/25 AM\701998SV.doc

SV

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco och 
Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 29
Punkt 5

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att integrera jämställdhetsperspektivet i 
sin kriminalvårdspolitik och i sina fängelser, och ta större hänsyn till särskilda 
könsrelaterade situationer och kvinnliga fångars ofta traumatiska förflutna1, framför 
allt genom att skapa en medvetenhet hos kriminalvårdarna och ge dem lämplig 
utbildning genom att

a) ta hänsyn till variabeln kön vid insamlingen av uppgifter om alla 
verksamhetsområden, vilket gör det möjligt att tydliggöra kvinnornas särskilda 
problem och behov,

b) i varje medlemsstat inrätta en undersökningskommitté och permanenta 
medlingssystem för en faktiskt kontroll av fängelseförhållandena som gör det 
möjligt att påtala och åtgärda diskrimination som kvinnor fortfarande utsätts för 
inom fängelsesystemet,

c) lyfta fram de kvinnliga fångarnas behov i lokala, regionala och nationella 
debatter för att främja positiva åtgärder i samband med sociala resurser, boende, 
utbildning osv.

d) ta initiativ till och administrera särskilda planer för medvetandegörande och 
utbildning av fängelsepersonalen i fråga om könsskillnader, såväl på 
ledningsnivå som för all annan personal som deltar i den dagliga 
fängelseverksamheten.

Or. es

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 30
Punkt 5a (ny)

5a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för 
att se till att övervakningen av kvinnliga fångar sköts av kvinnlig personal, särskilt i 
samband med kroppsvisiteringar.

Or. es

                                               
1 Articles 1er, 3, 5 et 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et article 1er des principes 
fondamentaux relatifs au traitement des détenus, précités;
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Ändringsförslag från Claire Gibault

Ändringsförslag 31
Punkt 5a (ny)

5a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa ett effektivt skydd av 
fångarna mot våld och sexuella övergrepp.

Or. fr

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco och 
Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 32
Punkt 6a (ny)

6a. Europaparlamentet uppmanar varje enskild medlemsstat att underlätta kvinnliga 
fångars tillgång till samhällets normala förebyggande insatser, till exempel tidig 
detektion av bröst- och livmoderhalscancer, och att garantera tillgång på lika villkor 
till nationella program för familjeplanering, preventivmetoder och abort.

Or. es

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 33
Punkt 8

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta en övergripande hälsostrategi 
inom kriminalvården, som innebär att fysiska och psykiska problem identifieras och 
behandlas när straffet börjar avtjänas och att medicinskt och psykologiskt stöd ges åt 
alla fångar med psykiska besvär, utvecklingsstörningar, missbruksproblem, med 
beaktande av kvinnors särskilda behov.

Or. pl

Ändringsförslag från Anni Podimata

Ändringsförslag 34
Punkt 8a (ny)

8a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder 
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för att ge psykologiskt stöd till samtliga kvinnliga fångar, särskilt ensamstående 
mödrar och minderåriga flickor, så att de åtnjuter ett bättre skydd och kan 
upprätthålla och förbättra sina familjerelationer och sociala kontakter, något som i 
stor utsträckning bidrar till en bättre återintegrering i samhället och arbetslivet.

Or. fr

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco och 
Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 35
Punkt 8a (ny)

8a. Europaparlamentet påminner om vikten av att främja program för att minska risken 
för att kvinnliga fångar utsätts för våld och/eller beroende, med psykisk 
specialistvård för kvinnor som utsatts för sexuellt våld och/eller misshandel inom 
sin familj eller parrelation. Parlamentet rekommenderar att man utbildar och 
medvetandegör fängelsepersonalen om de fysiska och psykiska följder som en stor 
andel av dessa kvinnor lever med till följd av sådana händelser.

Or. es

Ändringsförslag från Roselyne Lefrançois

Ändringsförslag 36
Punkt 9

9. Europaparlamentet rekommenderar att det utdöms fängelsestraff för gravida kvinnor 
och kvinnor som lever med sina småbarn endast när det är absolut nödvändigt och att 
dessa kvinnor om de döms till fängelse har möjlighet att få en rymligare, om möjligt 
enskild, cell och att särskild hänsyn tas till dem, framför allt när det gäller kost och 
hygien. Dessutom anser parlamentet att gravida kvinnor bör få tillgång till 
mödravård före och efter förlossningen motsvarande den mödravård som erbjuds 
utanför fängelset.

Or. fr
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 37
Punkt 9

9. Europaparlamentet rekommenderar att gravida kvinnor fängslas endast när det är 
absolut nödvändigt och att särskild hänsyn tas till dessa kvinnor, framför allt när det 
gäller kost och hygien samt tillgång till god mödravård före och efter förlossningen 
och till föräldrakurser.

Or. fr

Ändringsförslag från Gabriela Creţu

Ändringsförslag 38
Punkt 10a (ny)

10a. Europaparlamentet vill uppmärksamma det faktum att kvinnor som genomgår en 
komplikationsfri förlossning i fängelse normalt sett tvingas skiljas från barnet inom 
24 eller 72 timmar efter förlossningen, och välkomnar alla eventuella alternativa 
lösningar från kommissionens och medlemsstaternas sida.

Or. en

Ändringsförslag från Claire Gibault

Ändringsförslag 39
Punkt 10a (ny)

10a. Europaparlamentet påminner om kvinnofängelsernas ”särdrag” och insisterar på 
att man måste ta fram system för säkerhet och återintegrering som är särskilt 
utformade för kvinnor.

Or. fr

Ändringsförslag från Claire Gibault

Ändringsförslag 40
Punkt 10b (ny)

10b. Europaparlamentet understryker att rättssystemet måste respektera barnets 
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rättigheter när man behandlar frågor kring moderns avtjänande av fängelsestraff.

Or. fr

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco och 
Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 41
Punkt 11

11. Europaparlamentet rekommenderar att alternativa straff tillämpas i större utsträckning, 
särskilt för mödrar, när strafftiden är kort och ingen egentlig fara för allmänheten 
föreligger och om ett fängelsestraff skulle få allvarliga konsekvenser för familjelivet, 
särkskilt om kvinnan är ensam vårdnadshavare eller barnen är små eller om hon har 
omsorgsansvar för familjemedlemmar eller funktionshindrade personer. 
Parlamentet erinrar om att de rättsliga myndigheterna bör ta hänsyn till dessa faktorer 
när strafform fastställs, med särskild hänsyn till den åtalade förälderns barn och deras 
intresse som alltid kommer i första rummet.

Or. es

Ändringsförslag från Gabriela Creţu

Ändringsförslag 42
Punkt 11

11. Europaparlamentet rekommenderar att alternativa straff tillämpas i större utsträckning, 
särskilt för mödrar, när strafftiden är kort och ingen egentlig fara för allmänheten 
föreligger och om ett fängelsestraff skulle få allvarliga konsekvenser för familjelivet, 
särkskilt om kvinnan är ensam vårdnadshavare eller barnen är små.1 Parlamentet 
erinrar om att de rättsliga myndigheterna bör ta hänsyn till dessa faktorer när strafform 
fastställs, med särskild hänsyn till den åtalade förälderns barn och deras intresse som 
alltid kommer i första rummet. Dessutom vill parlamentet poängtera att 
samhällsbaserade alternativ är bättre och billigare än frihetsberövande.

Or. en

                                               
1 EGT C 32, 5.2.1996, s. 102.
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Ändringsförslag från Gabriela Creţu

Ändringsförslag 43
Punkt 11a (ny)

11a. Europaparlamentet måste tyvärr konstatera att fängelsevistelsen har en negativ 
inverkan på kvinnors reproduktiva hälsa och reproduktiva rättigheter i fråga om allt 
från möjligheten att få göra abort till att få eller behålla sina barn. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snarast åtgärda detta problem på 
ett effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag från Claire Gibault

Ändringsförslag 44
Punkt 11a (ny)

11a. Europaparlamentet betonar att den negativa hälsopåverkan som isolering och misär 
har på gravida fångar kan få skadliga eller till och med farliga konsekvenser även 
för fostret, vilka man måste ta mycket allvarligt på i samband med beslutet om 
fängelsestraff.

Or. fr

Ändringsförslag från Claire Gibault

Ändringsförslag 45
Punkt 11b (ny)

11b. Europaparlamentet insisterar dessutom på att rättsväsendet måste ta reda på om det 
finns barn med i bilden innan man fattar beslut om häktning och i samband med 
utdömandet av brottspåföljd samt att försäkra sig om att det vidtagits åtgärder för att 
tillgodose barnens alla rättigheter.

Or. fr
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Ändringsförslag från Anni Podimata

Ändringsförslag 46
Punkt 11a (ny)

11a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att modernisera de rättsliga och 
lagstiftningsrelaterade förvaltningsåtgärderna i riktning mot avkriminalisering när 
det gäller ungdomsbrottslighet och att i detta sammanhang minska de 
frihetsberövande åtgärderna och det totala eller delvisa fängslandet av den berörda 
minderåriga personen till ett minimum. Parlamentet rekommenderar att 
brottspåföljder andra än fängelse ska ges företräde och att detta ska tillämpas på 
såväl mödrar som minderåriga kvinnliga gärningsmän i de fall att straffskalan för 
brottet och risken för den allmänna säkerheten är låga och fängelsestraffet kan 
medföra allvarliga störningar av familjelivet. Vidare påminner parlamentet om att 
rättsväsendet bör beakta dessa aspekter, särskilt den minderåriga gärningsmannens 
övervägande intresse, vid valet av brottspåföljd.

Or. fr

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 47
Punkt 12

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla kvinnoanstalter och 
att ge dessa större geografisk spridning för att det ska bli enklare för kvinnliga fångar 
att upprätthålla familjebanden och för att de ska kunna delta i religionsutövning1.

Or. pl

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 48
Punkt 13

utgår

Or. pl

                                               
1 Articles 1er, 3, 5 et 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et article 1er des principes 
fondamentaux relatifs au traitement des détenus, précités.
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 49
Punkt 14

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underlätta familjekontakter, i 
synnerhet fängslade föräldrars kontakter med sina barn, förutsatt att detta ligger i 
barnets bästa intresse, och att underlätta gemensamt deltagande i moralisk och 
psykisk rehabilitering eller i religionsutövning genom att inrätta besöksrum som inte 
för tankarna till fängelse och som möjliggör gemensamma aktiviteter och lämplig 
känslomässig närhet.

Or. pl

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco och 
Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 50
Punkt 15

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullgöra sina internationella 
åtaganden1 genom att se till att barn som lever med en fängslad förälder får lika 
rättigheter och behandling, och skapa levnadsförhållanden som är anpassade efter 
barnens behov, i största möjliga utsträckning i enheter som är helt fristående och 
avskilda från den vanliga anstaltsmiljön, genom att integrera dem i samhällets 
daghem och skolor och möjliggöra flexibla och generösa vistelser med släkten eller 
vistelser utanför anstalten under ansvar av personal från barnrättsorganisationer. 
Levnadsförhållandena måste också främja barnens fysiska, psykiska, moraliska och 
sociala utveckling. Vidare rekommenderar parlamentet att man i fall då minderåriga 
barn lever i fängelse underlättar för den andra föräldern att ta tillvara sin rätt till 
vårdnad om barnet.

Or. es

Ändringsförslag från Gabriela Creţu

Ändringsförslag 51
Punkt 15a (ny)

15. Europaparlamentet måste tyvärr konstatera att många av kvinnorna i fängelserna 
är ensamstående mödrar och förlorar kontakten med sina barn, i bland för alltid.
Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att utarbeta och genomföra 
alternativa strategier i syfte att förhindra en total separation.

                                               
1 Recommandation R (2006)2 précitée.
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Or. en

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 52
Punkt 15a (ny)

15a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kriminalvårdsmyndigheterna 
att inrätta enheter för mödrar och barn som är separata från resten av fängelset och 
har anpassad infrastruktur samt kompetent personal som kan bistå mödrar som 
sitter i fängelse i deras fostrans- och omvårdnadsansvar.

Or. fr

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco och 
Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 53
Punkt 15a (ny)

15a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att visa största respekt för 
individens sexuella läggning och för alla samlevnadsformer som inte strider mot 
lagstiftningen samt för att fångarna lever på detta sätt såväl inom anstalterna som i 
förhållandet med utomstående personer.

Or. es

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco och 
Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 54
Punkt 15b (ny)7

15b. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera samtliga fångar 
kostnadsfritt rättsligt stöd i fängelserelaterade frågor, vilket i fallet med kvinnliga 
fångar bör vara särskilt inriktat på familjerätt i syfte att finna lösningar på frågor 
kring placering av barn, adoption, hemskillnad, kvinnomisshandel etc.

Or. es
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Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco och 
Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 55
Punkt 15c (ny)

15c. Europaparlamentet rekommenderar att man utarbetar informationskampanjer om 
samhällets sociala tjänster samt förfaranden för en ständig uppdatering av de 
administrativa handlingarna rörande individens personliga förhållanden, 
familjeförhållanden och hälsa, vilket gör det möjligt för de kvinnliga fångarna att 
till fullo tillvarata sina medborgerliga rättigheter.

Or. es

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 56
Punkt 16a (ny)

16a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta psykosociala stödåtgärder 
för att förbereda och underlätta barnets separation från den fängslade modern och 
minska separationens negativa följder.

Or. fr

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 57
Punkt 18

18. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att anta nödvändiga åtgärder för 
att alla fångar, både män och kvinnor, ska erbjudas möjligheter till (text utgår) arbete 
som främjar deras personliga utveckling. 

Or. pl

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 58
Punkt 18

18. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att anta nödvändiga åtgärder för 
att alla fångar, både män och kvinnor, ska erbjudas möjligheter till lämpligt avlönat 
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och omväxlande arbete, där ingen segregering som grundar sig på kön eller andra 
former av diskriminering förekommer samt att i detta syfte upprätta partnerskap med 
företag. 

Or. fr

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 59
Punkt 19

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anslå mer resurser, bland annat med 
hjälp av EU:s finansiella instrument för sysselsättning och social integration, 
t.ex. Europeiska socialfonden och Progress, för att utveckla program för läs- och 
skrivundervisning och livslångt lärande och yrkesutbildning inom kriminalvården, 
vilka anpassats efter arbetsmarknadens krav och som leder till en examen.

Or. fr

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 60
Punkt 19a (ny)

19a. Europaparlamentet understryker att dessa program bör omfatta språkkurser, 
inbegripet kurser i det nationella språket för utländska fångar, datakurser och 
kurser i socialt och arbetsrelaterat beteende.

Or. fr

Ändringsförslag från Roselyne Lefrançois

Ändringsförslag 61
Punkt 19a (ny)

19a. Europaparlamentet betonar den avgörande roll som ideella organisationer spelar 
för fångarnas, särskilt kvinnornas, återintegrering i samhället och arbetslivet och 
uppmanar därför medlemsstaterna att uppmuntra dessa organisationer att utveckla 
verksamhet i fängelserna, särskilt genom att öka anslagen till dem och underlätta 
deras medlemmars tillträde till anstalterna samt öka medvetenheten bland 
fängelsepersonalen om behovet av ett gott samarbete med dessa aktörer.
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Or. fr

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 62
Punkt 20

20. Europaparlamentet anser att om det inte föreligger någon betydande risk för 
allmänhetens säkerhet och beroende på straffets art och omfattning så kan fångarnas 
återintegrering i samhället och arbetslivet underlättas genom att man i högre grad 
använder system där fångarna delvis tillåts arbeta eller delta i yrkesutbildning och 
moralisk fostran utanför fängelset.

Or. pl

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 63
Punkt 20a (ny)

20a. Europaparlamentet understryker att fångarnas, särskilt gravida eller nyförlösta 
kvinnors, arbetsvillkor måste vara förenliga med den nationella lagstiftningen och 
gemenskapslagstiftningen och underställas regelbundna kontroller från de behöriga 
myndigheternas sida.

Or. fr

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 64
Punkt 20b (ny)

20b. Europaparlamentet betonar att man måste uppmuntra fångarna att engagera sig för 
att hitta ett arbete och blir återintegrerade i samhället genom att se till deras 
personliga situation och varje år göra en bedömning av detta engagemang.

Or. fr
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Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco och 
Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 65
Punkt 20a (ny)

20a. Europaparlamentet anser att det är ett prioriterat mål att det vid varje anstalt finns 
stödprogram och personlig vägledning för de kvinnor som vill ha det för att utforma 
och uppnå sin personliga utveckling och återintegrering i samhället, ett arbete som 
måste fortsätta även efter fängelsetiden.

Or. es

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 66
Punkt 21

21. Europaparlamentet erinrar om att det är nödvändigt med psykisk eller religiös 
rehabilitering under (text utgår) fängelsetiden och med sociala stödåtgärder efter 
fängelsetiden för att förbereda och hjälpa fången att återintegreras och framför allt att 
finna en bostad och ett arbete, så att social utestängning och återfall kan förhindras.

Or. pl

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 67
Punkt 21a (ny)

21a. Europaparlamentet poängterar vikten av att upprätthålla och främja fångarnas 
kontakter med yttervärlden, bland annat genom att ge dem tillgång till tidningar och 
andra medier och kontakt med socialtjänsten, ideella organisationer och föreningar 
på kultur- eller konstområdet eller andra föreningar som godkänts av 
kriminalvårdsmyndigheterna.

Or. fr
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 68
Punkt 21b (ny)

21b. Europaparlamentet påminner om att det är oerhört viktigt att samtliga fångar har 
regelbunden tillgång till idrotts- och fritidsaktiviteter och till konstnärliga eller 
kulturella utbildningskurser för att kunna behålla sin mentala jämvikt. Detta 
gynnar också deras återintegrering i samhället. 

Or. fr

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 69
Punkt 21c (ny)

21c. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna särskild
uppmärksamhet åt fångar inom ramen för sitt handlingsprogram för 
bekämpning av social utslagning.

Or. fr

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 70
Punkt 21d (ny)

21d. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att ägna särskild 
uppmärksamhet åt utländska fångar, särskilt när det gäller språk- och 
kulturskillnader, samt att underlätta för dem att upprätthålla kontakterna med 
sina närmaste samt med sina respektive länders konsulära personal.

Or. fr

Ändringsförslag från Anni Podimata

Ändringsförslag 71
Punkt 21a (ny)

21a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inom ramen för underlättandet 
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av återintegrationen i samhället och arbetslivet vidta alla nödvändiga åtgärder för 
att i sin nationella lagstiftning inbegripa rättsliga bestämmelser som främjar 
anställning av f.d. fångar, särskilt av ensamstående mödrar och minderåriga 
kvinnliga gärningsmän, inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Or. fr

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco och 
Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 72
Punkt 22

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utbyta information och god praxis 
om fängelseförhållanden, särskilt för kvinnor, men också om effektiva åtgärder för 
yrkesutbildning och återintegrering i samhället. I detta syfte är det viktigt att främja 
och finansiera myndigheternas och de direkt berörda parternas bidrag till 
inrättandet av nydanande program och god praxis samt deras deltagande i 
nationella och internationella kongresser och debatter som ett incitament som kan 
ge upphov till positiva samverkanseffekter.

Or. es

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 73
Punkt 23

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna 
finansiera undersökningar om orsakerna bakom brottslighet, i synnerhet bland 
kvinnor, och att utnyttja kunskaperna i syfte att återanpassa brottslingarna och 
förbättra deras möjligheter att delta i samhälls-, familje- och yrkeslivet.

Or. pl

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco och 
Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 74
Punkt 23

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna 
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finansiera undersökningar om de nationella kriminalvårdssystemens effektivitet och 
om fängelsetidens konsekvenser för möjligheterna att delta i samhälls-, familje- och 
yrkeslivet samt att främja genusinriktad fängelseforskning.

Or. es
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