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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

26.11.2018 B8-0546/17 

Muudatusettepanek  17 

Peter Jahr 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Saksa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et mittesakslastest 

vanemad on oma petitsioonides hukka 

mõistnud ebapiisava nõustamise ja 

õigusliku toe või nende täieliku puudumise 

oma päritoluriigi ametiasutuste poolt 

juhtudel, kui Saksamaa ametivõimud, 

sealhulgas Jugendamt, on algatanud nende 

vastu lastega seotud perevaidlustes 

diskrimineerivaid või ebasoodsaid kohtu- 

ja haldusmenetlusi; 

G. arvestades, et mittesakslastest 

vanemad on oma petitsioonides hukka 

mõistnud ebapiisava nõustamise ja 

õigusliku toe või nende täieliku puudumise 

oma päritoluriigi ametiasutuste poolt 

juhtudel, kui Saksamaa ametivõimud, 

sealhulgas Jugendamt, on algatanud nende 

vastu lastega seotud perevaidlustes 

väidetavalt diskrimineerivaid või 

ebasoodsaid kohtu- ja haldusmenetlusi; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

26.11.2018 B8-0546/18 

Muudatusettepanek  18 

Peter Jahr 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Saksa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. juhib tähelepanu 

petitsioonikomisjoni pikaajalisele tööle 

Jugendamti rolli puudutavate petitsioonide 

käsitlemisel; võtab teadmiseks Saksamaa 

pädeva ministeeriumi üksikasjalikud 

vastused Saksa perekonnaõiguse süsteemi 

toimimise kohta, kuid rõhutab, et 

petitsioonikomisjon saab pidevalt 

petitsioone, mis on seotud mittesakslasest 

lapsevanema väidetava 

diskrimineerimisega; 

3. juhib tähelepanu 

petitsioonikomisjoni pikaajalisele tööle 

Jugendamti rolli puudutavate petitsioonide 

käsitlemisel; võtab teadmiseks Saksamaa 

pädeva ministeeriumi üksikasjalikud 

vastused Saksa perekonnaõiguse süsteemi 

toimimise kohta, kuid rõhutab, et 

petitsioonikomisjon on viimasel 

kümnendil saanud üle 60 petitsiooni ja 

saab pidevalt petitsioone, mis on seotud 

mittesakslasest lapsevanema väidetava 

diskrimineerimisega; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/19 

Muudatusettepanek  19 

Peter Jahr 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Saksa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 a. tuletab meelde, et 

petitsioonikomisjon saatis 2011. aastal 

Saksamaale teabekogumismissiooni ja 

selle käigus ei leitud tõendeid, mis 

lubaksid oletada, et noorsooamet 

diskrimineerib süstemaatiliselt 

mittesakslastest vanemaid piiriülese 

mõjuga perekonnaasjades; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/20 

Muudatusettepanek  20 

Peter Jahr 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Saksa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 23 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  23 a. kutsub liikmesriike üles 

rakendama sihipäraseid meetmeid, mille 

eesmärk on parandada oma kodanike 

õigusabi, abistamist, nõustamist ja teavet 

lastega seotud piiriüleste perevaidluste 

korral; märgib sellega seoses, et 

Saksamaa föderaaltasandi pädevad 

ministeeriumid on loonud piiriüleste 

perevaidluste keskse kontaktpunkti, et 

pakkuda nõustamist ja teavet piiriülestes 

perekonnaasjades, mis on seotud 

vanemliku vastutusega; 

Or. en 

 

 


