
 

 

 

    

 

EPSU cirkulär LC nr 30 (2013) 
Till EPSU:s nätverk för kriminalvård  

 För information:  
EPSU:s fasta kommittéer NEA & HSS  

Re: NS/DG 
Kontaktperson: Nadja Salson +32 2 250 10 88, nsalson@epsu.org 
 
Bryssel, 2013-07-22 
 

Kallelse till möte med EPSU:s nätverk för kriminalvård  
 25-26 september 2013 

Hotel International Bucuresti, Bukarest, Rumänien 
Detta cirkulär översätts till alla EPSU:s språk 

 
 
Vi har nöjet att er till nästa möte med EPSU:s nätverk för kriminalvård, med vårt 
rumänska medlemsförbund SNLP som värd. 
 
Mötet börjar onsdagen den 25 september kl 9.00 och avslutas torsdagen den 26 
september senast kl 15.30, inklusive ett besök på en kriminalvårdsanstalt i närheten av 
Bukarest. 
 
Dagordningen skickas ut närmare tiden för mötet, och omfattar bl.a. följande punkter: 
 
- Social dialog, med bl.a. löneförhandlingar, som bygger på de första resultaten av 

SNLP:s projekt “itinerariul dialogue” om att bygga upp kapacitet för social dialog och 
fackligt medlemskap i fängelser i Rumänien. Vi tar tillfället att påminna er att fylla i 
frågeformuläret som rör projektet https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_ePZi1oy6vS9Cv9b 
tack! Resultatet av projektet kommer att bl.a. omfatta utbildningsmaterial, som kan 
var lämpligt för andra länder. 

- Gemensamma krav på utbildning av kriminalvårdspersonal (uppföljning av det 
senaste mötet i Oslo). 

- Uppdatering om EPSU:s aktiviteter mot åtstramning. 
- Utsikter för framtida samarbete i Europa inom kriminalvården. 

 
En sammanfattning av svar (oktober 2012) till EU-kommissionens grönbok om 
häktningsvillkor har getts ut på engelska sedan vårt sista möte i Oslo 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/files/110510/summary_gpreplies_ms_ongs_en.pdf. Ca. 21 
regeringar har svarat på samrådet, såväl som civilsamhälles- och fackliga 
organisationer (EPSU och PCS). Sammanfattning tar inte upp inverkan av 
åtstramningsåtgärderna på häktning och arbetsvillkor, antalet anställda och den sociala 
dialogens roll. Den nämner dock rollen som spelas av goda arbetsvillkor för 
kriminalvårds- och övervakningspersonal, samt utbildning av kriminalvårdare (i 
samband med tillämpning av europeiska regler för kriminalvårdsanstalter). I motsats till 
civilsamhället visar regeringar överlag föga stöd för gemensamma initiativ på EU nivå 
om häktning och förvar före eller efter rättegång, annat än utbyte av praxis. 
 
Hotell och möteslokal 
Mötet äger rum på Hotel International Bucuresti 4* (se kartan nedan), 27 Cauzasi 
Street, 030801 Bukarest distrikt 3. Närmaste t-banestation: Piata Unirii Station (avstånd 
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0,8km). Närmaste busshållplats: Mircea Voda Station (avstånd 0,2km). Vi hänvisar till 
bifogade praktisk information för karta över området. 
 
Språk på mötet 
Tolkning har begärts till följande språk: engelska, franska, rumänska och italienska. 
Meddela oss så fort som möjligt om ett annat språk behövs, så ska vi se om vi kan 
hjälpa till. 
 
Hotellrum: 
Rum har preliminärt bokats på Hotel International Bucuresti. Enkelrum kostar 75 euro 
per natt, med frukost och dubbelrum 85 euro per natt, med frukost. Samma pris gäller 
på Hotel Royal 4*  tvärs över gatan, om så behövs. 
 
EPSU betalar inga kostnader för hotell. Våra kollegor på SNLP tar hand om 
hotellbokningar om ni bestämmer er för att bo på något av dessa hotell, men ni måste 
betala för vistelsen. 
 
På bifogade anmälningsblankett ingår ett avsnitt om hotell. Fyll i blanketten och skicka 
in den till EPSU:s sekretariat (dgassner@epsu.org) absolut senast torsdagen den 5 
september. Efter denna tidsfrist kan vi inte längre garantera att rum är tillgängliga till 
ovanstående pris. Bekräftelse på hotellreservationer skickas ut av våra rumänska 
kollegor. 
 
Information beträffande transport från flygplatsen anges på bifogade informationsblad 
med praktiska upplysningar. 
 
Ekonomiskt bistånd 
Medlemsförbund i EPSU som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser från länder under 
100 % på fembandsskalan får sina resekostnader ersätta av EPSU med utgång från ett 
ombud per land, upp till högst €500. Reglerna bifogas. 
 
Måltider 
EPSU bjuder på middag den 25 september och en lätt lunch under mötesdagarna (25 
och 26 september). 
 
Anmälningsblankett: 
V.g. fyll i och skicka in bifogade anmälningsblankett så fort som möjligt eller absolut 
senast torsdagen den 5 september till dgassner@epsu.org.  
 
Glöm inte att fylla i avsnittet om researrangemang, så att vi kan samordna era 
hotellbokningar med våra rumänska kollegor. 
 
Vänliga hälsningar 
Carola FISCHBACH-PYTTEL  
EPSU:s generalsekreterare  
 
 
Lista över bifogade handlingar: finns på 
http://www.epsu.org/a/http://www.epsu.org/a/9635  
(endast för medlemmar - klicka på knappen refresh om så krävs!  
Användarnamn (bokstavstroget): Workers (klicka på submit) – lösenord 
(bokstavstroget): 8million (klicka på submit) 

 Anmälningsblankett  

 Regler om ekonomiskt bistånd  

 Praktisk information  
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