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26.11.2018 B8-0546/1 

Ändringsförslag  1 

Julia Pitera 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

för utskottet för framställningar 

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande 

familjetvister 

Förslag till resolution 

Skäl Aa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Aa. Utskottet för framställningar 

förlitar sig huvudsakligen på 

framställarens subjektiva rapportering 

och har i regel inte tillgång till rättsliga 

avgöranden som ger en fullständig och 

objektiv beskrivning av situationen och 

innehåller vittnesmål från bägge 

föräldrarna, barnen och vittnen. 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/2 

Ändringsförslag  2 

Julia Pitera 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

för utskottet för framställningar 

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande 

familjetvister 

Förslag till resolution 

Skäl Ga (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ga. Enligt de uppgifter som lämnats av 

Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna har 17 ärenden ingivits till 

domstolen mot Tyskland av framställare 

som inte är tyska medborgare om 

föräldraansvar eller vårdnad av barn i 

gränsöverskridande familjetvister, varav 

samtliga har bedömts vara otillåtliga. 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/3 

Ändringsförslag  3 

Julia Pitera 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

för utskottet för framställningar 

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande 

familjetvister 

Förslag till resolution 

Skäl L 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

L. Avsaknaden av noggranna och 

detaljerade kontroller om huruvida de 

förfaranden och den praxis som tillämpas 

av de behöriga tyska myndigheterna i 

familjetvister med gränsöverskridande 

verkningar som involverar barn är icke-

diskriminerande kan få negativa följder 

för barns välfärd och leda till fler 

kränkningar av de rättigheter som 

föräldrar som inte är tyska medborgare 

innehar. 

utgår 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/4 

Ändringsförslag  4 

Julia Pitera 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

för utskottet för framställningar 

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande 

familjetvister 

Förslag till resolution 

Skäl La (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  La. Subsidiaritetsprincipen är 

tillämplig i alla ärenden som rör 

materiella familjerättsliga frågor. 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/5 

Ändringsförslag  5 

Julia Pitera 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

för utskottet för framställningar 

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande 

familjetvister 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet noterar med 

stor oro att problem som rör det tyska 

familjerättsliga systemet, inbegripet 

Jugendamts kontroversiella roll, som 

kritiserats av föräldrar som inte är tyska 

medborgare, fortfarande är olösta. 
Parlamentet understryker att utskottet för 

framställningar ständigt mottar 

framställningar från föräldrar som inte är 

tyska medborgare, som rapporterar om 

allvarlig diskriminering till följd av de 

förfaranden och den praxis som konkret 

utövats av de behöriga tyska 

myndigheterna i gränsöverskridande 

familjetvister som involverar barn. 

1. Europaparlamentet understryker att 

utskottet för framställningar ständigt 

mottar framställningar från föräldrar som 

inte är tyska medborgare, som rapporterar 

om påstådd diskriminering till följd av de 

förfaranden och den praxis som konkret 

utövats av de behöriga tyska 

myndigheterna i gränsöverskridande 

familjetvister som involverar barn. 

Parlamentet framhåller 

framställningsutskottets mångåriga arbete 

med att behandla framställningar om 

Jugendamts roll, som också omfattat ett 

undersökningsuppdrag till Tyskland 2011, 

under vilket inga belägg för någon 

systematisk diskriminering från 

Jugendamts sida i familjetvister med 

gränsöverskridande verkningar kunde 

hittas. 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/6 

Ändringsförslag  6 

Julia Pitera 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

för utskottet för framställningar 

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande 

familjetvister 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet fördömer all 

diskriminering från Jugendamts sida av 

föräldrar som inte är tyska medborgare. 

2. Europaparlamentet noterar med 

oro all påstådd diskriminering från 

Jugendamts sida av föräldrar som inte är 

tyska medborgare. 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/7 

Ändringsförslag  7 

Julia Pitera 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

för utskottet för framställningar 

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande 

familjetvister 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet understryker de 

nationella myndigheternas skyldighet 

enligt Bryssel IIa-förordningen att erkänna 

och verkställa domar som meddelats i en 

annan medlemsstat i barnrelaterade mål. 

Parlamentet är oroat över att de tyska 

myndigheterna vid familjetvister med 

gränsöverskridande verkningar 

systematiskt kan vägra att erkänna 

domstolsbeslut som fattats i andra 

medlemsstater i fall där barn som ännu 

inte är tre år gamla inte har hörts. 

Parlamentet understryker att denna aspekt 

undergräver principen om ömsesidigt 

förtroende för andra medlemsstater vars 

rättssystem fastställer olika åldersgränser 

för hörande av barn. 

4. Europaparlamentet understryker de 

nationella myndigheternas skyldighet 

enligt Bryssel IIa-förordningen att erkänna 

och verkställa domar som meddelats i en 

annan medlemsstat i barnrelaterade mål. 

Parlamentet påpekar att olika åldersgränser 

för hörande av barn i medlemsstaterna 

leder till en lägre andel erkända och 

verkställda domar i hela EU. 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/8 

Ändringsförslag  8 

Julia Pitera 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

för utskottet för framställningar 

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande 

familjetvister 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionen under flera år inte har 

genomfört noggranna kontroller av de 

förfaranden och den praxis som tillämpas 

av det tyska familjerättsliga systemet, 

inbegripet av Jugendamt, i samband med 

familjetvister som har gränsöverskridande 

verkningar, och att den därmed 

misslyckats med att på ett effektivt sätt 

skydda barnets bästa och alla andra 

närstående rättigheter. 

utgår 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/9 

Ändringsförslag  9 

Julia Pitera 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

för utskottet för framställningar 

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande 

familjetvister 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  5a. Europaparlamentet påminner om 

kommissionens svar angående 

framställningarna om Jugendamts roll i 

gränsöverskridande familjetvister. 

Parlamentet upprepar att EU inte har 

någon allmän behörighet att agera i 

familjerättsliga frågor, att materiell 

familjerätt också i fortsättningen är 

medlemsstaternas eget ansvar och inte 

kan övervakas av kommissionen, att man 

vid farhågor om hur Jugendamt fungerar 

måste få fallet prövat på nationell nivå, 

och att föräldrar – om de anser att någon 

av deras grundläggande rättigheter har 

kränkts – kan inge ett klagomål till 

Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna i Strasbourg först efter att 

de inhemska rättsmedlen är uttömda. 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/10 

Ändringsförslag  10 

Julia Pitera 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

för utskottet för framställningar 

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande 

familjetvister 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att för dessa framställningar 

i fråga bedöma huruvida tyska 

jurisdiktioner i vederbörlig ordning har 

följt bestämmelserna i Bryssel IIa-

förordningen när de fastställt sina 

befogenheter, och huruvida de har beaktat 

domar eller beslut som har utfärdats av 

jurisdiktioner i andra medlemsstater. 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att för dessa framställningar 

i fråga bedöma huruvida medlemsstaternas 

jurisdiktioner i vederbörlig ordning har 

följt bestämmelserna i Bryssel IIa-

förordningen när de fastställt sina 

befogenheter, och huruvida de har beaktat 

domar eller beslut som har utfärdats av 

jurisdiktioner i andra medlemsstater. 

Or. en 

 

 


