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26.11.2018 B8-0546/1 

Ændringsforslag  1 

Julia Pitera 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

for Udvalget for Andragender 

Den tyske børne- og ungdomsforsorgs (Jugendamt) rolle i grænseoverskridende familietvister 

Forslag til beslutning 

Betragtning A a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Aa. der henviser til, at Udvalget for 

Andragender hovedsageligt støtter sig til 

andragerens subjektive redegørelse og 

generelt ikke har adgang til 

retsafgørelser, der giver en fuldstændig og 

objektiv beskrivelse af situationen, 

herunder vidneudsagn fra både forældre, 

børn og vidner; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/2 

Ændringsforslag  2 

Julia Pitera 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

for Udvalget for Andragender 

Den tyske børne- og ungdomsforsorgs (Jugendamt) rolle i grænseoverskridende familietvister 

Forslag til beslutning 

Betragtning G a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ga. der henviser til, at der ifølge 

oplysninger fra Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol er blevet 

indbragt 17 sager for Domstolen mod 

Tyskland af ikketyske andragere om 

forældreansvar eller forældremyndighed i 

grænseoverskridende familietvister, der 

alle er blevet vurderet til ikke at opfylde 

betingelserne for behandling; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/3 

Ændringsforslag  3 

Julia Pitera 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

for Udvalget for Andragender 

Den tyske børne- og ungdomsforsorgs (Jugendamt) rolle i grænseoverskridende familietvister 

Forslag til beslutning 

Betragtning L 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

L. der henviser til, at det kan have en 

skadelig indvirkning på børns trivsel og 

føre til en øget krænkelse af ikketyske 

forældres rettigheder, at der mangler en 

nøjagtig og detaljeret kontrol af, om de 

procedurer og den praksis, der anvendes 

af de kompetente tyske myndigheder i 

familietvister med grænseoverskridende 

virkninger, der involverer børn, er af en 

ikkediskriminerende karakter; 

udgår 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/4 

Ændringsforslag  4 

Julia Pitera 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

for Udvalget for Andragender 

Den tyske børne- og ungdomsforsorgs (Jugendamt) rolle i grænseoverskridende familietvister 

Forslag til beslutning 

Betragtning L a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  La. der henviser til, at 

nærhedsprincippet finder anvendelse i 

alle anliggender vedrørende materielle 

familieretlige spørgsmål; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/5 

Ændringsforslag  5 

Julia Pitera 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

for Udvalget for Andragender 

Den tyske børne- og ungdomsforsorgs (Jugendamt) rolle i grænseoverskridende familietvister 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. bemærker med stor bekymring, at 

problemerne vedrørende det tyske 

familieretssystem, herunder Jugendamts 

kontroversielle rolle, som der er taget 

stærkt afstand fra i andragender fra 

ikketyske forældre, stadig ikke er løst; 
understreger, at Udvalget for Andragender 

løbende modtager andragender fra 

ikketyske forældre, hvor der rapporteres 

om alvorlig forskelsbehandling som følge 

af de procedurer og den praksis, som de 

kompetente tyske myndigheder konkret har 

anvendt i grænseoverskridende 

familietvister, der involverer børn; 

1. understreger, at Udvalget for 

Andragender løbende modtager 

andragender fra ikketyske forældre, hvor 

der rapporteres om påstået 

forskelsbehandling som følge af de 

procedurer og den praksis, som de 

kompetente tyske myndigheder konkret har 

anvendt i grænseoverskridende 

familietvister, der involverer børn; minder 

om det mangeårige arbejde i Udvalget for 

Andragender vedrørende behandling af 

andragender om den rolle, Jugendamt 

spiller, hvilket også omfattede en 

undersøgelsesmission til Tyskland i 2011, 

hvor der ikke kunne findes beviser for, at 

Jugendamt havde foretaget en systematisk 

forskelsbehandling i familietvister med 

grænseoverskridende virkninger; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/6 

Ændringsforslag  6 

Julia Pitera 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

for Udvalget for Andragender 

Den tyske børne- og ungdomsforsorgs (Jugendamt) rolle i grænseoverskridende familietvister 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. fordømmer alle tilfælde af 

forskelsbehandling af ikketyske forældre 

fra Jugendamts side; 

2. bemærker med bekymring alle 

tilfælde af påstået forskelsbehandling af 

ikketyske forældre fra Jugendamts side; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/7 

Ændringsforslag  7 

Julia Pitera 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

for Udvalget for Andragender 

Den tyske børne- og ungdomsforsorgs (Jugendamt) rolle i grænseoverskridende familietvister 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. understreger, at de nationale 

myndigheder, som fastsat i Bruxelles IIa-

forordningen, er forpligtet til at anerkende 

og fuldbyrde domme i sager om børn, der 

er afsagt i en anden medlemsstat; er 

bekymret over, at de tyske myndigheder i 

forbindelse med familieretlige tvister med 

grænseoverskridende virkninger 

systematisk kan nægte at anerkende 

retsafgørelser, der er truffet i andre 

medlemsstater, i sager, hvor børn, der 

endnu ikke er fyldt tre år, ikke er blevet 

hørt; understreger, at dette forhold 

underminerer princippet om gensidig 

tillid til andre medlemsstater, hvis 

retssystemer fastsætter forskellige 

aldersgrænser for høring af et barn; 

4. understreger, at de nationale 

myndigheder, som fastsat i Bruxelles IIa-

forordningen, er forpligtet til at anerkende 

og fuldbyrde domme i sager om børn, der 

er afsagt i en anden medlemsstat; påpeger, 

at forskellige aldersgrænser for høring af et 

barn i medlemsstaterne fører til en lavere 

grad af anerkendte og fuldbyrdede domme 

i hele EU; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/8 

Ændringsforslag  8 

Julia Pitera 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

for Udvalget for Andragender 

Den tyske børne- og ungdomsforsorgs (Jugendamt) rolle i grænseoverskridende familietvister 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. beklager, at Kommissionen i en 

årrække ikke har gennemført en nøjagtig 

kontrol af de procedurer og den praksis, 

der anvendes i det tyske familieretssystem, 

herunder Jugendamt, i forbindelse med 

familietvister med grænseoverskridende 

virkninger, og at den således har svigtet 

med hensyn til effektivt at beskytte barnets 

tarv og alle andre beslægtede rettigheder; 

udgår 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/9 

Ændringsforslag  9 

Julia Pitera 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

for Udvalget for Andragender 

Den tyske børne- og ungdomsforsorgs (Jugendamt) rolle i grænseoverskridende familietvister 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  5a. minder om Kommissionens svar 

for så vidt angår andragenderne om 

Jugendamts rolle i grænseoverskridende 

familietvister; gentager, at EU ikke har 

nogen generel kompetence til at handle på 

det familieretlige område, at den 

materielle familieret forbliver 

medlemsstaternes eneansvar og ikke kan 

overvåges af Kommissionen, at der i 

tilfælde af bekymring om Jugendamts 

funktion skal søges oprejsning på 

nationalt plan, og at hvis forældrene 

mener, at en hvilken som helst af deres 

grundlæggende rettigheder er blevet 

krænket, kan de indgive en klage til Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 

Strasbourg, når de nationale retsmidler er 

udtømt; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/10 

Ændringsforslag  10 

Julia Pitera 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

for Udvalget for Andragender 

Den tyske børne- og ungdomsforsorgs (Jugendamt) rolle i grænseoverskridende familietvister 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer Kommissionen til i de 

pågældende andragender at vurdere, om de 

tyske domstole på behørig vis har 

overholdt bestemmelserne i Bruxelles IIa-

forordningen, når de fastlægger deres 

beføjelser, og om de har taget hensyn til 

domme eller afgørelser, der er afsagt af 

domstole i andre medlemsstater; 

10. opfordrer Kommissionen til i de 

pågældende andragender at vurdere, om 

medlemsstaternes domstole på behørig vis 

har overholdt bestemmelserne i Bruxelles 

IIa-forordningen, når de fastlægger deres 

beføjelser, og om de har taget hensyn til 

domme eller afgørelser, der er afsagt af 

domstole i andre medlemsstater; 

Or. en 

 

 


