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26.11.2018 B8-0546/21 

Tarkistus  21 

Yana Toom 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. ottaa huomioon, että Jugendamt on 

vastuussa Saksan tuomioistuinten tekemien 

päätösten täytäntöönpanosta; toteaa, että 

lastensuojeluviraston näitä päätöksiä 

koskeva laaja tulkinta on usein haitannut 

muiden kuin saksalaisten vanhempien 

oikeuksien tehokasta suojelua; 

D. ottaa huomioon, että Jugendamt on 

vastuussa Saksan tuomioistuinten tekemien 

päätösten täytäntöönpanosta; toteaa, että 

lastensuojeluviraston näitä päätöksiä 

koskeva laaja tulkinta on vetoomuksen 

esittäjien mukaan usein haitannut muiden 

kuin saksalaisten vanhempien oikeuksien 

tehokasta suojelua; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/22 

Tarkistus  22 

Yana Toom 

ALDE-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; on 

huolissaan siitä, että perheoikeudellisissa 

kiistoissa, joilla on rajatylittäviä 

vaikutuksia, Saksan viranomaiset voivat 

väitetysti 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; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/23 

Tarkistus  23 

Yana Toom 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. korostaa, että jäsenvaltioiden on 

tärkeää kerätä tilastotietoja lasten 

huoltajuutta ja ulkomaalaisia vanhempia 

koskevista hallinnollisista ja oikeudellisista 

menettelyistä ja erityisesti tuomioiden 

tuloksista, jotta voidaan analysoida 

yksityiskohtaisesti kehitystä ajan mittaan ja 

tarjota vertailuarvoja; 

6. painottaa, että jäsenvaltioiden on 

tärkeää kerätä tilastotietoja lasten 

huoltajuutta ja ulkomaalaisia vanhempia 

koskevista hallinnollisista ja oikeudellisista 

menettelyistä ja erityisesti tuomioiden 

tuloksista, jotta voidaan analysoida 

yksityiskohtaisesti kehitystä ajan mittaan ja 

tarjota vertailuarvoja; 

Or. en 
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Tarkistus  24 

Yana Toom 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. arvostelee voimakkaasti sitä, että 

Saksassa ei ole tilastotietoja niiden 

tapausten lukumäärästä, joissa tuomiot 

eivät ole Jugendamtin suositusten 

mukaisia, sekä sellaisten perhekiistojen 

tuloksista, joissa on mukana kahta eri 

kansalaisuutta edustavan pariskunnan 

lapsia, huolimatta useiden vuosien ajan 

esitetyistä pyynnöistä siitä, että tällaisia 

tietoja olisi kerättävä ja ne olisi 

julkistettava; 

9. pitää valitettavana, että Saksassa ei 

ole tilastotietoja niiden tapausten 

lukumäärästä, joissa tuomiot eivät ole 

Jugendamtin suositusten mukaisia, sekä 

sellaisten perhekiistojen tuloksista, joissa 

on mukana kahta eri kansalaisuutta 

edustavan pariskunnan lapsia, huolimatta 

useiden vuosien ajan esitetyistä pyynnöistä 

siitä, että tällaisia tietoja olisi kerättävä ja 

ne olisi julkistettava; 

Or. en 

 

 


