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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 D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at Jugendamt er 

ansvarlig for gennemførelsen af de 

afgørelser, der træffes af de tyske 

domstole; der henviser til, at Jugendamts 

brede fortolkning af disse afgørelser ofte 

har været til skade for den effektive 

beskyttelse af ikketyske forældres 

rettigheder; 

D. der henviser til, at Jugendamt er 

ansvarlig for gennemførelsen af de 

afgørelser, der træffes af de tyske 

domstole; der henviser til, at Jugendamts 

brede fortolkning af disse afgørelser ifølge 

andragerne ofte har været til skade for den 

effektive beskyttelse af ikketyske forældres 

rettigheder; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. understreger, at de nationale 

myndigheder, som fastsat i Bruxelles IIa-

forordningen, er forpligtet til at anerkende 

og fuldbyrde domme i sager om børn, der 

er afsagt i en anden medlemsstat; er 

bekymret over, at de tyske myndigheder i 

forbindelse med familieretlige tvister med 

grænseoverskridende virkninger 

systematisk kan nægte at anerkende 

retsafgørelser, der er truffet i andre 

medlemsstater, i sager, hvor børn, der 

endnu ikke er fyldt tre år, ikke er blevet 

hørt; understreger, at dette forhold 

underminerer princippet om gensidig tillid 

til andre medlemsstater, hvis retssystemer 

fastsætter forskellige aldersgrænser for 

høring af et barn; 

4. understreger, at de nationale 

myndigheder, som fastsat i Bruxelles IIa-

forordningen, er forpligtet til at anerkende 

og fuldbyrde domme i sager om børn, der 

er afsagt i en anden medlemsstat; er 

bekymret over, at de tyske myndigheder i 

forbindelse med familieretlige tvister med 

grænseoverskridende virkninger angiveligt 

systematisk kan nægte at anerkende 

retsafgørelser, der er truffet i andre 

medlemsstater, i sager, hvor børn, der 

endnu ikke er fyldt tre år, ikke er blevet 

hørt; understreger, at dette forhold 

underminerer princippet om gensidig tillid 

til andre medlemsstater, hvis retssystemer 

fastsætter forskellige aldersgrænser for 

høring af et barn; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. insisterer på vigtigheden af, at 

medlemsstaterne indsamler statistiske data 

om de administrative og retlige procedurer 

vedrørende forældremyndighed og 

inddragelse af udenlandske forældre, 

navnlig om udfaldet af dommene, med 

henblik på at muliggøre en detaljeret 

analyse af eksisterende tendenser over tid 

og fastlægge benchmarks; 

6. understreger vigtigheden af, at 

medlemsstaterne indsamler statistiske data 

om de administrative og retlige procedurer 

vedrørende forældremyndighed og 

inddragelse af udenlandske forældre, 

navnlig om udfaldet af dommene, med 

henblik på at muliggøre en detaljeret 

analyse af eksisterende tendenser over tid 

og fastlægge benchmarks; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. kritiserer på det kraftigste, at der 

ikke foreligger statistiske oplysninger om 

antallet af sager i Tyskland, hvor 

domstolsafgørelserne ikke var i 

overensstemmelse med Jugendamts 

henstillinger, og om udfaldene af de 

familietvister, der involverer børn af par 

med forskellige nationaliteter, på trods af 

gentagne anmodninger gennem mange år 

om, at sådanne oplysninger indsamles og 

gøres offentligt tilgængelige; 

9. beklager, at der ikke foreligger 

statistiske oplysninger om antallet af sager 

i Tyskland, hvor domstolsafgørelserne ikke 

var i overensstemmelse med Jugendamts 

henstillinger, og om udfaldene af de 

familietvister, der involverer børn af par 

med forskellige nationaliteter, på trods af 

gentagne anmodninger gennem mange år 

om, at sådanne oplysninger indsamles og 

gøres offentligt tilgængelige; 

Or. en 

 

 


