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BG Единство в многообразието BG 

26.11.2018 B8-0546/1 

Изменение  1 

Юлия Питера 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0546/2018 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

Ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при 

трансгранични семейни спорове 

Предложение за резолюция 

Съображение A a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Aa. като има предвид, че 

комисията по петиции разчита 

основно на субективния доклад на 

вносителя на петицията и по 

принцип няма достъп до съдебни 

решения, които дават пълно и 

обективно описание на положението, 

което съдържа показанията както на 

родителите, така и на децата и на 

свидетелите; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/2 

Изменение  2 

Юлия Питера 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0546/2018 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

Ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при 

трансгранични семейни спорове 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Жa. като има предвид, че според 

информацията, предоставена от 

Европейския съд по правата на човека, 

са заведени 17 дела срещу Германия 

от вносители на петиции, които не 

са германски граждани, във връзка с 

родителска отговорност или 

упражняване на родителски права при 

трансгранични семейни спорове, като 

всички те са оценени като 

недопустими; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/3 

Изменение  3 

Юлия Питера 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0546/2018 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

Ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при 

трансгранични семейни спорове 

Предложение за резолюция 

Съображение Л 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Л. като има предвид, че липсата 

на точни и подробни проверки на 

недискриминационния характер на 

процедурите и практиките, приети 

от германските компетентни органи 

при семейни спорове с трансгранично 

значение, свързани с деца, може да 

има отрицателно въздействие върху 

благосъстоянието на децата и да 

доведе до по-голямо нарушаване на 

правата на родители, които не са 

германски граждани; 

заличава се 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/4 

Изменение  4 

Юлия Питера 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0546/2018 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

Ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при 

трансгранични семейни спорове 

Предложение за резолюция 

Съображение Л a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Лa. като има предвид, че 

принципът на субсидиарност се 

прилага по всички въпроси от 

материалното семейно право; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/5 

Изменение  5 

Юлия Питера 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0546/2018 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

Ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при 

трансгранични семейни спорове 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва с голяма 

загриженост, че проблемите, 

свързани със системата на 

германското семейно право, 

включително спорната роля на 

Jugendamt, осъждани от петициите 

на родители, които не са германски 

граждани, все още остават нерешени; 
подчертава, че комисията по петиции 

непрекъснато получава петиции от 

родители, които не са германски 

граждани, в които се съобщава за 

сериозна дискриминация в резултат на 

конкретно приетите от компетентните 

германски органи процедури и практики 

при трансгранични семейни спорове, 

включващи деца; 

1. подчертава, че комисията по 

петиции непрекъснато получава 

петиции от родители, които не са 

германски граждани, в които се 

съобщава за твърдения за сериозна 

дискриминация в резултат на конкретно 

приетите от компетентните германски 

органи процедури и практики при 

трансгранични семейни спорове, 

включващи деца; припомня 

дългогодишната работа на 

комисията по петиции относно 

разглеждането на петиции относно 

ролята на Jugendamt, която също 

така включи констативна 

командировка в Германия през 2011 г., 

по време на която не бяха открити 

доказателства за никаква системна 

дискриминация от страна на 

Jugendamt по семейни спорове с 

трансгранично значение; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/6 

Изменение  6 

Юлия Питера 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0546/2018 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

Ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при 

трансгранични семейни спорове 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. осъжда всички случаи на 

дискриминация срещу родители, които 

не са германски граждани, от страна на 

Jugendamt; 

2. отбелязва със загриженост 

всички случаи, в които се твърди, че 

има дискриминация срещу родители, 

които не са германски граждани, от 

страна на Jugendamt; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/7 

Изменение  7 

Юлия Питера 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0546/2018 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

Ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при 

трансгранични семейни спорове 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. подчертава задължението на 

националните органи, посочено в 

Регламента „Брюксел IIa“, за признаване 

и изпълнение на решения, постановени 

в друга държава членка по дела, 

свързани с деца; изразява загриженост 

относно факта, че в семейни спорове 

с трансгранично значение 

германските органи могат 

систематично да отказват да 

признават съдебни решения, 

постановени в други държави членки, 

в случаите, когато деца, които все 

още не са навършили три години, не 

са били изслушани; подчертава, че 

този аспект подкопава принципа на 

взаимно доверие с други държави 

членки, чиито правни системи 

определят различни възрастови 

граници за изслушването на детето; 

4. подчертава задължението на 

националните органи, посочено в 

Регламента „Брюксел IIa“, за признаване 

и изпълнение на решения, постановени 

в друга държава членка по дела, 

свързани с деца; посочва, че 

различните възрастови граници за 

изслушването на детето в 

държавите членки водят до по-нисък 

процент на признати и изпълнени 

съдебни решения в целия ЕС; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/8 

Изменение  8 

Юлия Питера 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0546/2018 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

Ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при 

трансгранични семейни спорове 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. изразява съжаление във връзка с 

факта, че от години Комисията не 

извършва точни проверки на 

процедурите и практиките, 

използвани в германската система за 

семейно право, включително от 

страна на Jugendamt, при семейни 

спорове с трансгранични последици, 

като по този начин не успява да 

защити по ефективен начин висшите 

интереси на детето и всички други 

свързани права; 

заличава се 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/9 

Изменение  9 

Юлия Питера 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0546/2018 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

Ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при 

трансгранични семейни спорове 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  5a. припомня отговора на 

Комисията по отношение на 

петициите относно ролята на 

Jugendamt при трансгранични 

семейни спорове; отново заявява, че 

ЕС няма общи правомощия да 

предприема действия в областта на 

семейното право, че материалното 

семейно право продължава да бъде от 

изключителната компетентност на 

държавите членки и не може да бъде 

наблюдавано от Комисията, че в 

случай на загриженост относно 

функционирането на Jugendamt 

трябва да се търси правна защита на 

национално равнище и че ако 

родителите считат, че някое от 

основните им права е било нарушено, 

те могат да внесат жалба в 

Европейския съд по правата на човека 

в Страсбург, след като са изчерпани 

националните средства за правна 

защита; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/10 

Изменение  10 

Юлия Питера 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0546/2018 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

Ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при 

трансгранични семейни спорове 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. призовава Комисията да оцени 

във въпросните петиции дали 

германските юрисдикции са спазили 

надлежно разпоредбите на Регламент 

„Брюксел IIa“ при определянето на 

своята компетентност и дали са взели 

предвид съдебните решения или 

решенията, издадени от юрисдикции на 

други държави членки; 

10. призовава Комисията да оцени 

във въпросните петиции дали 

юрисдикциите на държавите членки 
са спазили надлежно разпоредбите на 

Регламент „Брюксел IIa“ при 

определянето на своята компетентност и 

дали са взели предвид съдебните 

решения или решенията, издадени от 

юрисдикции на други държави членки; 

Or. en 

 

 


