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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

26.11.2018 B8-0546/1 

Muudatusettepanek  1 

Julia Pitera 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Saksa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 A a. arvestades, et petitsioonikomisjon 

tugineb reeglina petitsiooni esitajalt 

saadud subjektiivsele teabele ning nii 

laste, vanemate kui ka tunnistajate ütlusi 

sisaldavad ja olukorda põhjalikult ja 

objektiivselt kirjeldavad kohtuotsused ei 

ole talle tavaliselt kättesaadavad; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

26.11.2018 B8-0546/2 

Muudatusettepanek  2 

Julia Pitera 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Saksa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  G a. arvestades, et Euroopa 

Inimõiguste Kohtu andmetel on 

mittesakslastest hagejad esitanud kohtule 

Saksamaa vastu 17 hagi, mis käsitlevad 

vanemlikku vastutust või laste 

hooldusõigust piiriülese mõjuga 

pereasjades, ning ühtki neist hagidest ei 

ole tunnistatud vastuvõetavaks; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

26.11.2018 B8-0546/3 

Muudatusettepanek  3 

Julia Pitera 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Saksa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus L 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

L. arvestades, et täpse ja 

üksikasjaliku kontrolli puudumine selle 

üle, kas Saksamaa pädevate asutuste poolt 

lapsi hõlmavates piiriülese mõjuga 

pereasjades kehtestatud kord ja tavad on 

mittediskrimineerivad, võib avaldada 

kahjulikku mõju laste heaolule ja viia 

mittesakslastest vanemate õiguste 

suurema rikkumiseni; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

26.11.2018 B8-0546/4 

Muudatusettepanek  4 

Julia Pitera 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Saksa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus L a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  L a. arvestades, et kõigis olulistes 

perekonnaõiguse küsimustes 

kohaldatakse subsidiaarsuse põhimõtet; 

Or. en 



 

AM\1170134ET.docx  PE631.530v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

26.11.2018 B8-0546/5 

Muudatusettepanek  5 

Julia Pitera 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Saksa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. märgib suure murega, et 

Saksamaa perekonnaõigusega seotud 

probleemid, sealhulgas Jugendamti 

vastuoluline roll, mille mittesakslastest 

vanemad on oma petitsioonidega hukka 

mõistnud, on endiselt lahendamata; 
rõhutab, et petitsioonikomisjon saab 

pidevalt mittesakslastest vanemate esitatud 

petitsioone, milles kirjeldatakse tõsise 

diskrimineerimise juhtumeid, mis on 

tingitud Saksamaa pädevate asutuste poolt 

lapsi hõlmavate piiriüleste perevaidluste 

puhuks konkreetselt kehtestatud korrast ja 

tavadest; 

1. rõhutab, et petitsioonikomisjon 

saab pidevalt mittesakslastest vanemate 

esitatud petitsioone, milles kirjeldatakse 

väidetavaid diskrimineerimisjuhtumeid, 

mis on tingitud Saksamaa pädevate 

asutuste poolt lapsi hõlmavate piiriülese 

mõjuga pereasjade puhuks konkreetselt 

kehtestatud korrast ja tavadest; tuletab 

meelde, et petitsioonikomisjon on pikka 

aega tegelenud Saksa noorsooameti 

tegevust käsitlevate petitsioonidega, 

sealhulgas korraldanud 2011. aastal 

teabekogumismissiooni Saksamaale, mille 

käigus ei leitud tõendeid noorsooameti 

süstemaatilise diskrimineeriva tegevuse 

kohta piiriülese mõjuga pereasjade 

korral; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

26.11.2018 B8-0546/6 

Muudatusettepanek  6 

Julia Pitera 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Saksa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. mõistab hukka kõik juhtumid, kus 

Jugendamt on mittesakslastest vanemaid 

diskrimineerinud; 

2. võtab murelikult teadmiseks kõik 

juhtumid, kus Jugendamt on väidetavalt 

mittesakslastest vanemaid 

diskrimineerinud; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

26.11.2018 B8-0546/7 

Muudatusettepanek  7 

Julia Pitera 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Saksa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. toonitab Brüsseli IIa määruses 

sätestatud riiklike asutuste kohustust 

tunnustada ja täita teises liikmesriigis 

lastega seotud kohtuasjades tehtud 

kohtuotsuseid; tunneb muret asjaolu 

pärast, et piiriülese mõjuga perevaidlustes 

võivad Saksamaa ametiasutused 

süstemaatiliselt keelduda tunnustamast 

teistes liikmesriikides tehtud 

kohtuotsuseid juhul, kui lapsi, kes ei ole 

veel kolme aasta vanused, ei ole ära 

kuulatud; rõhutab, et see aspekt õõnestab 

vastastikuse usalduse põhimõtet teiste 

liikmesriikidega, kelle õigussüsteemides 

on lapse ärakuulamise jaoks kehtestatud 

teistsugused vanusepiirangud; 

4. toonitab Brüsseli IIa määruses 

sätestatud riiklike asutuste kohustust 

tunnustada ja täita teises liikmesriigis 

lastega seotud kohtuasjades tehtud 

kohtuotsuseid; juhib tähelepanu sellele, et 

lapse ärakuulamise jaoks liikmesriikides 

kehtestatud erinevate vanusepiirangute 

tõttu väheneb kogu ELi ulatuses 

tunnustatud ja jõustunud kohtuotsuste 

osakaal; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

26.11.2018 B8-0546/8 

Muudatusettepanek  8 

Julia Pitera 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Saksa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. peab kahetsusväärseks, et 

komisjon ei ole aastaid täpselt 

kontrollinud, milliseid menetlusi ja 

tavasid Saksa perekonnaõiguse süsteemis, 

sh Jugendamtis, piiriülese mõjuga 

perevaidluste raames kasutatakse, jättes 

sellega lapse huvid ja kõik muud 

seonduvad õigused tegelikult kaitsmata; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

26.11.2018 B8-0546/9 

Muudatusettepanek  9 

Julia Pitera 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Saksa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  5 a. tuletab meelde komisjoni vastust 

seoses petitsioonidega, milles käsitletakse 

noorsooameti tegevust piiriülese mõjuga 

pereasjade korral; kinnitab, et Euroopa 

Liidul puudub üldine pädevus 

perekonnaõigusega seotud küsimustes 

meetmeid võtta, et perekonnaõiguse 

sisulised küsimused kuuluvad 

liikmesriikide ainupädevusse ja komisjon 

ei saa nende üle kontrolli teostada, et 

noorsooameti tegevusega seotud murede 

korral tuleb õiguskaitset taotleda riiklikul 

tasandil ning kui vanemad leiavad, et 

nende põhiõigusi on rikutud, võivad nad, 

pärast siseriiklike õiguskaitsevahendite 

ammendamist, esitada kaebuse Euroopa 

Inimõiguste Kohtule Strasbourgis; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

26.11.2018 B8-0546/10 

Muudatusettepanek  10 

Julia Pitera 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Saksa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. palub komisjonil kõnealuste 

petitsioonide puhul hinnata, kas Saksamaa 

jurisdiktsioonid on oma pädevuse 

kehtestamisel Brüsseli IIa määruse sätteid 

nõuetekohaselt järginud ning kas nad on 

võtnud arvesse teiste liikmesriikide 

jurisdiktsioonide kohtuotsuseid või 

otsuseid; 

10. palub komisjonil kõnealuste 

petitsioonide puhul hinnata, kas 

liikmesriikide jurisdiktsioonid on oma 

pädevuse kehtestamisel Brüsseli IIa 

määruse sätteid nõuetekohaselt järginud 

ning kas nad on võtnud arvesse teiste 

liikmesriikide jurisdiktsioonide 

kohtuotsuseid või otsuseid; 

Or. en 

 

 


