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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

26.11.2018 B8-0546/1 

Tarkistus  1 

Julia Pitera 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. toteaa, että vetoomusvaliokunnan 

kanta perustuu pääasiassa vetoomuksen 

esittäjän subjektiiviseen raporttiin eikä 

sillä yleensä ole pääsyä tuomioistuinten 

päätöksiin, jotka antavat kattavan ja 

objektiivisen kuvauksen tilanteesta ja 

jotka sisältävät sekä vanhempien, lasten 

että todistajien lausuntoja; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/2 

Tarkistus  2 

Julia Pitera 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  G a. ottaa huomioon, että Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimelta saatujen 

tietojen mukaan 

ihmisoikeustuomioistuimessa on nostettu 

Saksaa vastaan 17 kannetta, jotka 

koskevat vanhempainvastuuta tai lasten 

huoltajuutta rajatylittävissä 

perhekiistoissa ja joissa kantaja on muu 

kuin saksalainen, ja toteaa, että yhtäkään 

kannetta ei ole otettu käsiteltäväksi; 

Or. en 



 

AM\1170134FI.docx  PE631.530v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

26.11.2018 B8-0546/3 

Tarkistus  3 

Julia Pitera 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. katsoo, että Saksan toimivaltaisten 

viranomaisten hyväksymien lapsiin 

vaikuttavia rajatylittäviä perhekiistoja 

koskevien menettelyjen ja käytäntöjen 

syrjimättömän luonteen täsmällisten ja 

yksityiskohtaisten tarkastusten 

puuttumisella voi olla haitallisia 

vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja tämä 

voi johtaa muiden kuin saksalaisten 

vanhempien oikeuksien lisääntyvään 

rikkomiseen; 

Poistetaan. 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/4 

Tarkistus  4 

Julia Pitera 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  L a. toteaa, että toissijaisuusperiaatetta 

sovelletaan kaikissa aineellisen 

perheoikeuden alaan kuuluvissa asioissa; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/5 

Tarkistus  5 

Julia Pitera 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. panee erittäin huolestuneena 

merkille, että muiden kuin saksalaisten 

vanhempien vetoomuksissa esiintuotuja 

Saksan perheoikeusjärjestelmän 

ongelmia, kuten lastensuojeluviraston 

roolia, ei ole edelleenkään ratkaistu; 
korostaa, että vetoomusvaliokunta saa 

jatkuvasti muilta kuin saksalaisilta 

vanhemmilta vetoomuksia, joissa 

raportoidaan vakavasta syrjinnästä, joka 

johtuu toimivaltaisten Saksan 

viranomaisten lapsia koskevissa 

rajatylittävissä perhekiistoissa käyttämistä 

menettelyistä ja käytännöistä; 

1. korostaa, että vetoomusvaliokunta 

saa jatkuvasti muilta kuin saksalaisilta 

vanhemmilta vetoomuksia, joissa 

raportoidaan väitetystä syrjinnästä, joka 

johtuu toimivaltaisten Saksan 

viranomaisten lapsia koskevissa 

rajatylittävissä perhekiistoissa käyttämistä 

menettelyistä ja käytännöistä; muistuttaa 

vetoomusvaliokunnan pitkäaikaisesta 

työstä, jota se on tehnyt 

lastensuojeluviranomaisten roolista 

esitettyjen vetoomusten käsittelyssä, ja 

toteaa, että vetoomusvaliokunta on muun 

muassa tehnyt tiedonhankintamatkan 

Saksaan vuonna 2011 ja matkan aikana 

ei löytynyt näyttöä 

lastensuojeluviranomaisten 

harjoittamasta järjestelmällisestä 

syrjinnästä rajatylittävissä 

perhekiistoissa; 

Or. en 



 

AM\1170134FI.docx  PE631.530v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

26.11.2018 B8-0546/6 

Tarkistus  6 

Julia Pitera 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. tuomitsee lastensuojeluviraston 

harjoittaman syrjinnän muita kuin 

saksalaisia vanhempia kohtaan; 

2. panee huolestuneena merkille 

lastensuojeluviraston harjoittaman väitetyn 

syrjinnän muita kuin saksalaisia vanhempia 

kohtaan; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/7 

Tarkistus  7 

Julia Pitera 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. korostaa Bryssel II a -asetuksessa 

säädettyä kansallisten viranomaisten 

velvoitetta tunnustaa ja panna täytäntöön 

toisessa jäsenvaltiossa annetut tuomiot 

lapsiin liittyvissä tapauksissa; on 

huolissaan siitä, että perheoikeudellisissa 

kiistoissa, joilla on rajatylittäviä 

vaikutuksia, Saksan viranomaiset voivat 

järjestelmällisesti kieltäytyä 

tunnustamasta muissa jäsenvaltioissa 

tehtyjä oikeudellisia päätöksiä 

tapauksissa, joissa hiukan alle kolmen 

vuoden ikäisiä lapsia ei ole kuultu; 

korostaa, että tämä seikka heikentää 

vastavuoroisen luottamuksen periaatetta 

sellaisten muiden jäsenvaltioiden kanssa, 

joiden oikeusjärjestelmät asettavat 

erilaisia ikärajoja lapsen kuulemiselle; 

4. korostaa Bryssel II a -asetuksessa 

säädettyä kansallisten viranomaisten 

velvoitetta tunnustaa ja panna täytäntöön 

toisessa jäsenvaltiossa annetut tuomiot 

lapsiin liittyvissä tapauksissa; huomauttaa, 

että jäsenvaltiot asettavat erilaisia 

ikärajoja lapsen kuulemiselle ja tämä 

vähentää kaikkialla EU:ssa 

tunnustettujen ja täytäntöönpantujen 

tuomioiden määrää; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/8 

Tarkistus  8 

Julia Pitera 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. pitää valitettavana, että komissio 

on jo vuosia jättänyt toteuttamatta Saksan 

perheoikeusjärjestelmässä, myös 

lastensuojeluvirastossa, perheasioita 

koskeviin rajatylittäviin riita-asioihin 

käytettyjen menettelyjen ja käytäntöjen 

täsmällisiä tarkastuksia eikä näin ollen 

ole suojellut lapsen etua ja kaikkia siihen 

liittyviä oikeuksia; 

Poistetaan. 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/9 

Tarkistus  9 

Julia Pitera 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  5 a. palauttaa mieliin komission 

vastauksen Jugendamtin roolista 

rajatylittävissä perhekiistoissa esitettyihin 

vetoomuksiin; toistaa, että EU:lla ei ole 

yleistä toimivaltaa perheoikeutta 

koskevissa asioissa, että aineellinen 

perheoikeus kuuluu jäsenvaltioiden 

yksinomaiseen toimivaltaan eikä komissio 

voi valvoa sitä ja että kun on kyse 

Jugendamtin toiminnasta, oikaisua on 

haettava kansallisella tasolla, ja toistaa, 

että jos vanhemmat katsovat, että heidän 

perusoikeuksiaan on rikottu, he voivat 

tehdä valituksen Strasbourgissa toimivalle 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle 

sen jälkeen, kun kaikki kansalliset 

oikeussuojakeinot on käytetty; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/10 

Tarkistus  10 

Julia Pitera 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa komissiota arvioimaan 

kyseisissä vetoomuksissa sitä, ovatko 

Saksan tuomioistuimet noudattaneet 

asianmukaisesti Bryssel II a -asetuksen 

säännöksiä vahvistaessaan toimivaltansa ja 

ovatko ne ottaneet huomioon muiden 

jäsenvaltioiden tuomioistuinten antamat 

tuomiot tai päätökset; 

10. kehottaa komissiota arvioimaan 

kyseisissä vetoomuksissa sitä, ovatko 

jäsenvaltioiden tuomioistuimet 

noudattaneet asianmukaisesti Bryssel 

II a -asetuksen säännöksiä vahvistaessaan 

toimivaltansa ja ovatko ne ottaneet 

huomioon muiden jäsenvaltioiden 

tuomioistuinten antamat tuomiot tai 

päätökset; 

Or. en 

 

 


