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26.11.2018 B8-0546/17 

Grozījums Nr.  17 

Peter Jahr 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

Lūgumrakstu komitejas vārdā 

Vācijas Bērnu un jauniešu labklājības iestādes (Jugendamt) loma pārrobežu ģimenes strīdos 

Rezolūcijas priekšlikums 

G apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

G. tā kā vecāki, kas nav Vācijas 

valstspiederīgie, savos lūgumrakstos ir 

nosodījuši to, ka viņu izcelsmes valsts 

iestādes sniegušas nepietiekamas 

konsultācijas un juridisko atbalstu vai nav 

to sniegušas gadījumos, kad Vācijas 

iestādes, tostarp Jugendamt, pret viņiem ir 

īstenojušas diskriminējošas vai 

nelabvēlīgas tiesu un administratīvas 

procedūras ģimenes strīdos, kas skar 

bērnus; 

G. tā kā vecāki, kas nav Vācijas 

valstspiederīgie, savos lūgumrakstos ir 

nosodījuši to, ka viņu izcelsmes valsts 

iestādes sniegušas nepietiekamas 

konsultācijas un juridisko atbalstu vai nav 

to sniegušas gadījumos, kad Vācijas 

iestādes, tostarp Jugendamt, pret viņiem ir 

īstenojušas iespējami diskriminējošas vai 

nelabvēlīgas tiesu un administratīvas 

procedūras ģimenes strīdos, kas skar 

bērnus; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/18 

Grozījums Nr.  18 

Peter Jahr 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

Lūgumrakstu komitejas vārdā 

Vācijas Bērnu un jauniešu labklājības iestādes (Jugendamt) loma pārrobežu ģimenes strīdos 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. norāda uz Lūgumrakstu komitejas 

ilgstošo darbu, izskatot lūgumrakstus par 

Jugendamt lomu; pieņem zināšanai 

kompetentās Vācijas ministrijas atbildes 

par Vācijas ģimenes tiesību sistēmas 

darbību, taču uzsver, ka Lūgumrakstu 

komiteja pastāvīgi saņem lūgumrakstus par 

to vecāku iespējamu diskrimināciju, kas 

nav Vācijas valstspiederīgie; 

3. norāda uz Lūgumrakstu komitejas 

ilgstošo darbu, izskatot lūgumrakstus par 

Jugendamt lomu; pieņem zināšanai 

kompetentās Vācijas ministrijas atbildes 

par Vācijas ģimenes tiesību sistēmas 

darbību, taču uzsver, ka Lūgumrakstu 

komiteja pēdējos desmit gados ir saņēmusi 

vairāk nekā 60 lūgumrakstu un turpina 

pastāvīgi saņemt lūgumrakstus par to 

vecāku iespējamu diskrimināciju, kas nav 

Vācijas valstspiederīgie; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/19 

Grozījums Nr.  19 

Peter Jahr 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

Lūgumrakstu komitejas vārdā 

Vācijas Bērnu un jauniešu labklājības iestādes (Jugendamt) loma pārrobežu ģimenes strīdos 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 4.a atgādina, ka Lūgumrakstu 

komiteja 2011. gadā rīkoja faktu vākšanas 

braucienu uz Vāciju un ka tā laikā netika 

konstatēti pierādījumi, kas liecinātu, ka 

Jugendamt pret vecākiem, kuri nav 

Vācijas valstspiederīgie, īsteno jebkāda 

veida sistemātisku diskrimināciju 

pārrobežu ģimenes strīdos; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/20 

Grozījums Nr.  20 

Peter Jahr 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

Lūgumrakstu komitejas vārdā 

Vācijas Bērnu un jauniešu labklājības iestādes (Jugendamt) loma pārrobežu ģimenes strīdos 

Rezolūcijas priekšlikums 

23.a punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 23.a aicina dalībvalstis īstenot 

mērķtiecīgus pasākumus, kuru nolūks ir 

uzlabot juridisko atbalstu, palīdzību, 

konsultācijas un informācijas sniegšanu 

saviem valstspiederīgajiem attiecībā uz 

pārrobežu ģimenes strīdiem, kas skar 

bērnus; šajā sakarībā norāda, ka 

kompetentās Vācijas ministrijas 

federālajā līmenī ir izveidojušas Vācijas 

centrālo kontaktpunktu pārrobežu 

ģimenes konfliktu risināšanai, kura 

uzdevums ir sniegt konsultācijas un 

informāciju pārrobežu ģimenes strīdos, 

kas saistīti ar vecāku atbildību; 

Or. en 

 

 


