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6.11.2018 B8-0546/11 

Tarkistus  11 

Julia Pitera 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. tuomitsee sen, että tapauksissa, 

joissa vanhemmilla on lasten 

tapaamisoikeus vain valvotuissa oloissa, 

se, että muut kuin saksalaiset vanhemmat 

eivät ole noudattaneet 

lastensuojeluviraston menettelyä, jonka 

mukaan keskustelut lasten kanssa 

käydään saksaksi, on johtanut 

keskustelujen tylyyn keskeyttämiseen ja 

muiden kuin saksalaisten vanhempien ja 

heidän lastensa yhteydenpidon 

kieltämiseen; katsoo, että tämä 

lastensuojeluviraston käyttämä menettely 

merkitsee selvää alkuperään ja kieleen 

perustuvaa syrjintää muita kuin 

saksalaisia vanhempia kohtaan; 

Poistetaan. 

Or. en 



 

AM\1170135FI.docx  PE631.530v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.11.2018 B8-0546/12 

Tarkistus  12 

Julia Pitera 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  11 a. korostaa, että 

lastensuojeluviranomaiset sallivat yleensä 

yhteisen äidinkielen käytön ja jos se on 

tarpeen lapsen hyvinvoinnin ja 

turvallisuuden varmistamiseksi, kuten 

mahdollisissa lapsikaappaustapauksissa, 

ne pyrkivät järjestämään tulkin, jotta 

voidaan varmistaa, että 

lastensuojeluviranomaiset ymmärtävät 

keskustelun sisällön; 

Or. en 



 

AM\1170135FI.docx  PE631.530v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.11.2018 B8-0546/13 

Tarkistus  13 

Julia Pitera 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. kehottaa komissiota 

varmistamaan, että Saksan 

perheoikeudessa, myös 

lastensuojeluvirastossa, perheasioita 

koskeviin rajatylittäviin riita-asioihin 

sovelletut menettelyt ja käytännöt ovat 

luonteeltaan syrjimättömiä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/14 

Tarkistus  14 

Julia Pitera 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  16 a. muistuttaa, että 

toissijaisuusperiaatetta sovelletaan 

aineellisen perheoikeuden alaan 

kuuluvissa asioissa; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/15 

Tarkistus  15 

Julia Pitera 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että ilmoitetut tapaukset, 

joissa muita kuin saksalaisia vanhempia 

on estetty kommunikoimasta lastensa 

kanssa heidän yhteisellä äidinkielellään 

vierailujen aikana, ovat kieleen 

perustuvaa syrjintää ja ne ovat myös 

vastoin pyrkimystä edistää monikielisyyttä 

ja kulttuurisen taustan monimuotoisuutta 

unionissa ja ne rikkovat ajatuksen, 

omantunnon ja uskonnon vapautta 

koskevia perusoikeuksia; 

Poistetaan. 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/16 

Tarkistus  16 

Julia Pitera 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  21 a. kehottaa Saksaa tehostamaan 

toimiaan sen varmistamiseksi, että 

vanhemmat voivat käyttää lastensa kanssa 

yhteistä äidinkieltä valvottujen vierailujen 

aikana; 

Or. en 

 

 


