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26.11.2018 B8-0546/17 

Ændringsforslag  17 

Peter Jahr 

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 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at ikketyske 

forældre i deres andragender har klaget 

over utilstrækkelig rådgivning og juridisk 

bistand, eller mangel herpå, fra de 

nationale myndigheder i deres hjemland i 

tilfælde, hvor de tyske myndigheder, 

herunder Jugendamt, har vedtaget 

diskriminerende eller ufordelagtige retlige 

og administrative procedurer mod dem i 

familietvister, der involverer børn; 

G. der henviser til, at ikketyske 

forældre i deres andragender har klaget 

over utilstrækkelig rådgivning og juridisk 

bistand, eller mangel herpå, fra de 

nationale myndigheder i deres hjemland i 

tilfælde, hvor de tyske myndigheder, 

herunder Jugendamt, har vedtaget 

angiveligt diskriminerende eller 

ufordelagtige retlige og administrative 

procedurer mod dem i familietvister, der 

involverer børn; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/18 

Ændringsforslag  18 

Peter Jahr 

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 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. henviser til det mangeårige arbejde 

i Udvalget for Andragender vedrørende 

behandling af andragender om den rolle, 

Jugendamt spiller; noterer sig svarene fra 

det kompetente tyske ministerium om, 

hvordan det tyske familieretlige system 

fungerer, men understreger, at Udvalget for 

Andragender fortsat modtager andragender 

om påstået forskelsbehandling af den 

ikketyske forælder; 

3. henviser til det mangeårige arbejde 

i Udvalget for Andragender vedrørende 

behandling af andragender om den rolle, 

Jugendamt spiller; noterer sig svarene fra 

det kompetente tyske ministerium om, 

hvordan det tyske familieretlige system 

fungerer, men understreger, at Udvalget for 

Andragender i det seneste årti har 

modtaget mere end 60 andragender og 

fortsat modtager andragender om påstået 

forskelsbehandling af den ikketyske 

forælder; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/19 

Ændringsforslag  19 

Peter Jahr 

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 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4a. minder om, at Udvalget for 

Andragender sendte en 

undersøgelsesmission til Tyskland i 2011, 

og at denne undersøgelsesmission ikke 

fandt nogen beviser for, at ikketyske 

forældre udsættes for systematisk 

forskelsbehandling af Jugendamt i 

familietvister med grænseoverskridende 

virkninger; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/20 

Ændringsforslag  20 

Peter Jahr 

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 23 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  23a. opfordrer medlemsstaterne til at 

gennemføre målrettede foranstaltninger 

med henblik på at forbedre juridisk 

bistand, støtte, rådgivning og information 

til deres statsborgere i forbindelse med 

grænseoverskridende familietvister, der 

involverer børn; bemærker i denne 

sammenhæng, at de kompetente tyske 

ministerier på forbundsplan har oprettet 

et tysk centralt kontaktpunkt for 

grænseoverskridende familietvister med 

henblik på at yde rådgivning og 

information i grænseoverskridende 

familietvister, der indebærer 

forældreansvar; 

Or. en 

 

 


