
 

 

EPSU Cirkulär LC nr 56 (2008) 
Till EPSUs Kriminalvårdsnätverk  
För information: Ledamöter i EPSUs fasta 
kommittéer om stats- och europeisk förvaltning 
och sociala tjänster och sjukvårdsfrågor  
 

Ref.: NS/DG 
Kontaktperson: Nadja Salson (NEA) nsalson@epsu.org T +32 2 250 10 88 
 
Bryssel den 2008-10-09 
 

ARBETSGRUPPSMÖTE OM KRIMINALVÅRDEN  
4 december 2008 

ITUH –Internationella fackföreningshuset-sal B,  
5 bd du Roi Albert II, Bryssel 

 
Vi inbjuder dig att delta i ett arbetsgruppsmöte om kriminalvården, som äger rum den 4 
december 2008 i Bryssel på ITUH – 5, bd du Roi Albert II – sal B.  
 
Mötet börjar kl. 10.00 och slutar kl 17.00.   
 
Dagordningen kommer snart att skickas ut och omfattar bl.a. följande frågor: 
 
•••• Aktionsdag mot överbeläggning på kriminalvårdsanstalt 2008-02-28: Utvärdering och 

uppföljning  
•••• EPSUs aktionsplan om kriminalvården (bifogas igen) 
•••• Senaste nytt om kriminalvården  
•••• Meningsutbyte med företrädare för Europakommissionen och Europarådet (ännu ej 

bekräftat)  
Vänligen informera mig om eventuella frågor du vill  ta upp!   

 
Mötesspråk  
 
Vi har bett om följande tolkning: att tala och lyssna på engelska, franska, spanska, svenska 
såväl som ett östeuropeiskt språk att fastställas i enlighet med deltagarförteckningen som 
färdigställs den 25 oktober. Du får tala men inte lyssna på danska, holländska, italienska och 
norska med tanke på deltagarförteckningen. 
 
Fyll i och skicka in bifogade anmälningsblankett absolut senast den  24 oktober  
 
Ekonomiskt bidrag kan göras tillgängligt i enlighet med EPSUs ”regler om ekonomiskt bistånd 
för EPSU konferensen” för ett begränsat antal deltagare (1 per land). Återbetalning av utgifter 
sker på grundval av ifylld blankett (med kvitton) som delas ut vid mötet.  
 
Vänliga hälsningar 
Nadja 
 
 
Lista över bifogade handlingar  finns på http://www.epsu.org/a/4147   (endast medlemmar 
– klicka på knappen uppdatera! Användarnamn: epsu, lösenord: uspe) 
• Hotellista och områdeskarta  
• Ekonomiskt bistånd  
• Anmälningsblankett 
• Kriminalvårdshandlingsplan (på EN/FR/DE/ES/SV) finns på 
 http://www.epsu.org/a/3036  
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