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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

26.11.2018 B8-0546/17 

Tarkistus  17 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. ottaa huomioon, että muut kuin 

saksalaiset vanhemmat kertovat 

vetoomuksissaan siitä, etteivät heidän 

alkuperämaansa viranomaiset anna 

riittävää tai minkäänlaista neuvontaa tai 

oikeudellista tukea tapauksissa, joissa 

Saksan viranomaiset, kuten Jugendamt, 

ovat toteuttaneet heitä syrjiviä tai heille 

epäedullisia oikeudellisia ja hallinnollisia 

menettelyjä lapsia koskevissa 

perhekiistoissa; 

G. ottaa huomioon, että muut kuin 

saksalaiset vanhemmat kertovat 

vetoomuksissaan siitä, etteivät heidän 

alkuperämaansa viranomaiset anna 

riittävää tai minkäänlaista neuvontaa tai 

oikeudellista tukea tapauksissa, joissa 

Saksan viranomaiset, kuten Jugendamt, 

ovat väitetysti toteuttaneet heitä syrjiviä tai 

heille epäedullisia oikeudellisia ja 

hallinnollisia menettelyjä lapsia koskevissa 

perhekiistoissa; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/18 

Tarkistus  18 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. huomauttaa, että 

vetoomusvaliokunta on jo kauan käsitellyt 

vetoomuksia, jotka koskevat Saksan 

lastensuojeluviraston (Jugendamt) roolia; 

panee merkille Saksan toimivaltaisen 

ministeriön toimittamat yksityiskohtaiset 

vastaukset Saksan perheoikeusjärjestelmän 

toiminnasta mutta korostaa, että 

vetoomusvaliokunta saa jatkuvasti 

vetoomuksia muiden kuin saksalaisten 

vanhempien väitetystä syrjinnästä; 

3. huomauttaa, että 

vetoomusvaliokunta on jo kauan käsitellyt 

vetoomuksia, jotka koskevat Saksan 

lastensuojeluviraston (Jugendamt) roolia; 

panee merkille Saksan toimivaltaisen 

ministeriön toimittamat yksityiskohtaiset 

vastaukset Saksan perheoikeusjärjestelmän 

toiminnasta mutta korostaa, että 

vetoomusvaliokunta on saanut kuluneen 

kymmenen vuoden aikana yli 60 

vetoomusta ja saa niitä jatkuvasti muiden 

kuin saksalaisten vanhempien väitetystä 

syrjinnästä; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/19 

Tarkistus  19 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  4 a. palauttaa mieliin, että vuonna 

2011 vetoomusvaliokunta lähetti 

tiedonhankintavaltuuskunnan Saksaan ja 

että tämä valtuuskunta ei löytänyt 

näyttöä, joka viittaisi siihen, että Saksan 

lastensuojeluviraston (Jugendamt) syrjii 

järjestelmällisesti muita kuin saksalaisia 

vanhempia perheoikeudellisissa kiistoissa, 

joilla on rajatylittäviä vaikutuksia; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/20 

Tarkistus  20 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  23 a. kehottaa jäsenvaltioita 

toteuttamaan kohdennettuja toimia, joilla 

ne pyrkivät parantamaan kansalaisilleen 

antamaansa oikeudellista tukea, 

neuvontaa ja tiedotusta lapsia koskevissa 

rajatylittävissä perheriita-asioissa; panee 

tässä yhteydessä merkille, että 

liittovaltiotason toimivaltaiset Saksan 

ministeriöt ovat perustaneet saksalaisen 

keskusyhteyspisteen rajat ylittäviä 

perheselkkauksia varten, jotta voidaan 

tarjota neuvontaa ja tietoa 

vanhempainvastuuta koskevissa 

rajatylittävissä riita-asioissa; 

Or. en 

 

 


