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26.11.2018 B8-0546/17 

Pakeitimas 17 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

Peticijų komiteto vardu 

Vokietijos vaiko teisių apsaugos tarnybos (Jugendamt) vaidmuo sprendžiant tarpvalstybinius 

šeimos ginčus 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

G konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

G. kadangi tėvai ne iš Vokietijos savo 

peticijose pasmerkė tai, kad tais atvejais, 

kai jų atžvilgiu Vokietijos institucijos, 

įskaitant Jugendamt, šeimos ginčuose dėl 

vaikų jiems taiko diskriminuojančias ar 

nepalankias teismines ir administracines 

procedūras, jų kilmės šalių nacionalinės 

institucijos teikė nepakankamą 

konsultavimo ir teisinę pagalbą arba tokios 

pagalbos neteikė; 

G. kadangi tėvai ne iš Vokietijos savo 

peticijose pasmerkė tai, kad tais atvejais, 

kai jų atžvilgiu Vokietijos institucijos, 

įskaitant Jugendamt, šeimos ginčuose dėl 

vaikų jiems taiko tariamai 

diskriminuojančias ar nepalankias 

teismines ir administracines procedūras, jų 

kilmės šalių nacionalinės institucijos teikė 

nepakankamą konsultavimo ir teisinę 

pagalbą arba tokios pagalbos neteikė; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/18 

Pakeitimas 18 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

Peticijų komiteto vardu 

Vokietijos vaiko teisių apsaugos tarnybos (Jugendamt) vaidmuo sprendžiant tarpvalstybinius 

šeimos ginčus 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. atkreipia dėmesį į ilgalaikę Peticijų 

komiteto veiklą tvarkant peticijas dėl 

Jugendamt vaidmens; atsižvelgia į 

kompetentingos Vokietijos ministerijos 

atsakymus dėl Vokietijos šeimos teisės 

sistemos veikimo, tačiau pabrėžia, kad 

Peticijų komitetas nuolat gauna peticijas 

dėl įtariamos diskriminacijos, kurią patiria 

tėvai ne iš Vokietijos; 

3. atkreipia dėmesį į ilgalaikę Peticijų 

komiteto veiklą tvarkant peticijas dėl 

Jugendamt vaidmens; atsižvelgia į 

kompetentingos Vokietijos ministerijos 

atsakymus dėl Vokietijos šeimos teisės 

sistemos veikimo, tačiau pabrėžia, kad 

Peticijų komitetas per praėjusį dešimtmetį 

gavo daugiau kaip 60 peticijų ir nuolat 

gauna peticijas dėl įtariamos 

diskriminacijos, kurią patiria tėvai ne iš 

Vokietijos; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/19 

Pakeitimas 19 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

Peticijų komiteto vardu 

Vokietijos vaiko teisių apsaugos tarnybos (Jugendamt) vaidmuo sprendžiant tarpvalstybinius 

šeimos ginčus 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  4a. primena, kad 2011 m. Peticijų 

komitetas nusiuntė faktų nustatymo 

misiją į Vokietiją ir kad ši faktų 

nustatymo misija nerado jokių įrodymų, 

kuriais remiantis būtų galima teigti, kad 

tėvai ne iš Vokietijos Jugendamt 

sistemingai diskriminuojami šeimos 

ginčuose, turinčiuose tarpvalstybinį 

poveikį; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/20 

Pakeitimas 20 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

Peticijų komiteto vardu 

Vokietijos vaiko teisių apsaugos tarnybos (Jugendamt) vaidmuo sprendžiant tarpvalstybinius 

šeimos ginčus 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  23a. ragina valstybes nares įgyvendinti 

tikslines priemones, kuriomis būtų 

siekiama gerinti teisinę pagalbą, pagalbą, 

konsultacijas ir informaciją savo 

piliečiams sprendžiant tarpvalstybinius 

šeimos ginčus dėl vaikų; atsižvelgdamas į 

šias aplinkybes, pažymi, kad 

kompetentingos Vokietijos federalinio 

lygmens ministerijos įkūrė Vokietijos 

tarpvalstybinių šeimos konfliktų centrinį 

kontaktinį punktą, kad būtų teikiamos 

konsultacijos ir informacija 

tarpvalstybiniuose šeimos ginčuose dėl 

tėvų pareigų; 

Or. en 

 

 


