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26.11.2018 B8-0546/21 

Изменение  21 

Яна Том 

от името на групата ALDE 

 

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 Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че Jugendamt 

отговаря за изпълнението на решенията, 

постановени от германските съдилища; 

като има предвид, че широкото 

тълкуване на тези решения от страна на 

Jugendamt често е в ущърб на 

ефективната защита на правата на 

родители, които не са германски 

граждани; 

Г. като има предвид, че Jugendamt 

отговаря за изпълнението на решенията, 

постановени от германските съдилища; 

като има предвид, че широкото според 

вносителите на петициите тълкуване 

на тези решения от страна на Jugendamt 

често е в ущърб на ефективната защита 

на правата на родители, които не са 

германски граждани; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/22 

Изменение  22 

Яна Том 

от името на групата ALDE 

 

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 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. подчертава задължението на 

националните органи, посочено в 

Регламента „Брюксел IIa“, за признаване 

и изпълнение на решения, постановени 

в друга държава членка по дела, 

свързани с деца; изразява загриженост 

относно факта, че в семейни спорове с 

трансгранично значение германските 

органи могат систематично да отказват 

да признават съдебни решения, 

постановени в други държави членки, в 

случаите, когато деца, които все още не 

са навършили три години, не са били 

изслушани; подчертава, че този аспект 

подкопава принципа на взаимно доверие 

с други държави членки, чиито правни 

системи определят различни възрастови 

граници за изслушването на детето; 

4. подчертава задължението на 

националните органи, посочено в 

Регламента „Брюксел IIa“, за признаване 

и изпълнение на решения, постановени 

в друга държава членка по дела, 

свързани с деца; изразява загриженост 

относно факта, че в семейни спорове с 

трансгранично значение германските 

органи могат, според твърденията, 

систематично да отказват да признават 

съдебни решения, постановени в други 

държави членки, в случаите, когато 

деца, които все още не са навършили 

три години, не са били изслушани; 

подчертава, че този аспект подкопава 

принципа на взаимно доверие с други 

държави членки, чиито правни системи 

определят различни възрастови граници 

за изслушването на детето; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/23 

Изменение  23 

Яна Том 

от името на групата ALDE 

 

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 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. подчертава значението на това 

държавите членки да събират 

статистически данни относно 

административните и съдебните 

производства, свързани с упражняване 

на родителски права и с участието на 

чуждестранни родители, по-специално 

във връзка с резултатите от съдебните 

решения, за да се даде възможност с 

течение на времето да се направи 

подробен анализ на съществуващите 

тенденции и да се осигурят референтни 

показатели; 

(Не се отнася до българския текст.)

   

  

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/24 

Изменение  24 

Яна Том 

от името на групата ALDE 

 

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 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. остро критикува липсата на 

статистически данни за броя на 

случаите в Германия, в които съдебните 

решения не са в съответствие с 

препоръките на Jugendamt, и относно 

резултатите от семейните спорове, 

включващи деца на двойки от различни 

националности, въпреки многократните 

искания от много години за събирането 

на такива данни и предоставянето на 

публичен достъп до тях; 

9. изразява съжаление във връзка с 

липсата на статистически данни за броя 

на случаите в Германия, в които 

съдебните решения не са в съответствие 

с препоръките на Jugendamt, и относно 

резултатите от семейните спорове, 

включващи деца на двойки от различни 

националности, въпреки многократните 

искания от много години за събирането 

на такива данни и предоставянето на 

публичен достъп до тях; 

Or. en 

 

 


