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26.11.2018 B8-0546/21 

Módosítás  21 

Yana Toom 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

a Petíciós Bizottság nevében 

A német gyermek- és ifjúságvédelmi jóléti hivatal (Jugendamt) szerepe a határokon átnyúló 

családjogi vitákban 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

D preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel a Jugendamt felelős a német 

bíróságok által hozott határozatok 

végrehajtásáért; mivel e határozatok 

Jugendamt általi tág értelmezése gyakran 

aláásta a nem német szülők jogainak 

hatékony védelmét; 

D. mivel a Jugendamt felelős a német 

bíróságok által hozott határozatok 

végrehajtásáért; mivel e határozatok 

Jugendamt általi tág értelmezése a petíció 

benyújtói szerint gyakran aláásta a nem 

német szülők jogainak hatékony védelmét; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/22 

Módosítás  22 

Yana Toom 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

a Petíciós Bizottság nevében 

A német gyermek- és ifjúságvédelmi jóléti hivatal (Jugendamt) szerepe a határokon átnyúló 

családjogi vitákban 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy a Brüsszel IIa. 

rendelet szerint a nemzeti hatóságok 

kötelezettsége, hogy elismerjék és 

végrehajtsák a gyermekekkel kapcsolatos 

ügyekben más tagállamban hozott 

határozatokat; aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy a határokon átnyúló vonatkozású 

családjogi vitákban a német hatóságok 

szisztematikusan elutasíthatják a más 

tagállamokban hozott bírósági határozatok 

elismerését azokban az esetekben, amikor a 

három évnél fiatalabb gyermekeket nem 

hallgatták meg; hangsúlyozza, hogy ez a 

szempont aláássa a kölcsönös bizalom 

elvét a többi olyan tagállammal szemben, 

amelyek jogrendszere eltérő korhatárt 

állapít meg a gyermek meghallgatására 

nézve; 

4. hangsúlyozza, hogy a Brüsszel IIa. 

rendelet szerint a nemzeti hatóságok 

kötelezettsége, hogy elismerjék és 

végrehajtsák a gyermekekkel kapcsolatos 

ügyekben más tagállamban hozott 

határozatokat; aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy a határokon átnyúló vonatkozású 

családjogi vitákban a német hatóságok 

állítólag szisztematikusan elutasíthatják a 

más tagállamokban hozott bírósági 

határozatok elismerését azokban az 

esetekben, amikor a három évnél fiatalabb 

gyermekeket nem hallgatták meg; 

hangsúlyozza, hogy ez a szempont aláássa 

a kölcsönös bizalom elvét a többi olyan 

tagállammal szemben, amelyek 

jogrendszere eltérő korhatárt állapít meg a 

gyermek meghallgatására nézve; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/23 

Módosítás  23 

Yana Toom 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

a Petíciós Bizottság nevében 

A német gyermek- és ifjúságvédelmi jóléti hivatal (Jugendamt) szerepe a határokon átnyúló 

családjogi vitákban 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. hangsúlyozza, hogy a 

tagállamoknak statisztikai adatokat kell 

gyűjteniük a szülői felügyelettel és a 

külföldi szülőkkel kapcsolatos 

közigazgatási és bírósági eljárásokról, 

különös tekintettel az ítéletek eredményére 

annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 

meglévő tendenciák időben történő 

részletes elemzése és referenciamutatók 

készítése; 

(A magyar változatot nem érinti.)

 Stresses the importance of Member 

States collecting statistical data on the 

administrative and judicial proceedings 

concerning child custody and involving 

foreign parents, particularly on the 

outcome of the judgments, in order to 

allow for a detailed analysis of existing 

trends over time and to provide 

benchmarks; 

  

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/24 

Módosítás  24 

Yana Toom 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

a Petíciós Bizottság nevében 

A német gyermek- és ifjúságvédelmi jóléti hivatal (Jugendamt) szerepe a határokon átnyúló 

családjogi vitákban 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. határozottan bírálja, hogy 

nincsenek statisztikai adatok a 

németországi azon ügyek számáról, 

amelyekben a bírósági ítéletek nem voltak 

összhangban a Jugendamt ajánlásaival, 

illetve a különböző állampolgárságú párok 

gyermekeit érintő családjogi viták 

kimeneteléről, annak ellenére, hogy éveken 

keresztül több ízben kérték az ilyen adatok 

összegyűjtését és nyilvánosságra hozatalát; 

9. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 

nincsenek statisztikai adatok a 

németországi azon ügyek számáról, 

amelyekben a bírósági ítéletek nem voltak 

összhangban a Jugendamt ajánlásaival, 

illetve a különböző állampolgárságú párok 

gyermekeit érintő családjogi viták 

kimeneteléről, annak ellenére, hogy éveken 

keresztül több ízben kérték az ilyen adatok 

összegyűjtését és nyilvánosságra hozatalát; 

Or. en 

 

 


