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BG Единство в многообразието BG 

26.11.2018 B8-0546/17 

Изменение  17 

Петер Яр 

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 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че родителите, 

които не са германски граждани, 

осъждат в своите петиции 

недостатъчните консултации и правна 

помощ или липсата на такива от страна 

на националните органи на тяхната 

държава на произход в случаи, в които 

срещу тях са започнати 

дискриминационни или неблагоприятни 

съдебни и административни процедури 

от страна на германските органи, 

включително Jugendamt, при семейни 

спорове, включващи деца; 

Ж. като има предвид, че родителите, 

които не са германски граждани, 

осъждат в своите петиции 

недостатъчните консултации и правна 

помощ или липсата на такива от страна 

на националните органи на тяхната 

държава на произход в случаи, в които 

се твърди, че срещу тях са започнати 

дискриминационни или неблагоприятни 

съдебни и административни процедури 

от страна на германските органи, 

включително Jugendamt, при семейни 

спорове, включващи деца; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/18 

Изменение  18 

Петер Яр 

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 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. посочва дългогодишната работа 

на комисията по петиции относно 

разглеждането на петиции, свързани с 

ролята на Jugendamt; отбелязва 

отговорите, дадени от компетентното 

германско министерство във връзка с 

функционирането на системата на 

германското семейно право, но 

подчертава, че комисията по петиции 

непрекъснато получава петиции с 

твърдения за дискриминация на 

родителя, който не е германски 

гражданин; 

3. посочва дългогодишната работа 

на комисията по петиции относно 

разглеждането на петиции, свързани с 

ролята на Jugendamt; отбелязва 

отговорите, дадени от компетентното 

германско министерство във връзка с 

функционирането на системата на 

германското семейно право, но 

подчертава, че комисията по петиции 

получи повече от 60 петиции през 

изминалото десетилетие и 

непрекъснато получава петиции с 

твърдения за дискриминация на 

родителя, който не е германски 

гражданин; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/19 

Изменение  19 

Петер Яр 

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 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4а. припомня, че през 2011 г. 

комисията по петиции изпрати 

констативна командировка в 

Германия и че в резултат на тази 

констативна командировка не бяха 

открити доказателства, които да 

навеждат на мисълта, че родители, 

които не са германски граждани, са 

обект на системна дискриминация от 

страна на Jugendamt при семейни 

спорове с трансгранично значение; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/20 

Изменение  20 

Петер Яр 

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 23 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  23а. призовава държавите членки да 

прилагат целенасочени мерки, 

насочени към подобряване на 

правната помощ, помощите, 

консултирането и информацията за 

техните граждани при 

трансгранични семейни спорове, 

включващи деца; отбелязва в този 

контекст, че компетентните 

германски министерства на 

федерално равнище създадоха 

германско Централно звено за 

контакт при трансгранични семейни 

спорове с цел предоставяне на 

консултации и информация при 

трансгранични семейни спорове, 

свързани с родителската 

отговорност; 

Or. en 

 

 


