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Yana Toom 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Saksa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et Jugendamt vastutab 

Saksamaa kohtute otsuste rakendamise 

eest; arvestades, et nende otsuste lai 

tõlgendus Jugendamti poolt on 

mittesakslastest vanemate õiguste 

tulemuslikku kaitset sageli kahjustanud; 

D. arvestades, et Jugendamt vastutab 

Saksamaa kohtute otsuste rakendamise 

eest; arvestades, et nende otsuste lai 

tõlgendus Jugendamti poolt on 

petitsioonide esitajate väitel 

mittesakslastest vanemate õiguste 

tulemuslikku kaitset sageli kahjustanud; 

Or. en 
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Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. toonitab Brüsseli IIa määruses 

sätestatud riiklike asutuste kohustust 

tunnustada ja täita teises liikmesriigis 

lastega seotud kohtuasjades tehtud 

kohtuotsuseid; tunneb muret asjaolu pärast, 

et piiriülese mõjuga perevaidlustes võivad 

Saksamaa ametiasutused süstemaatiliselt 

keelduda tunnustamast teistes 

liikmesriikides tehtud kohtuotsuseid juhul, 

kui lapsi, kes ei ole veel kolme aasta 

vanused, ei ole ära kuulatud; rõhutab, et 

see aspekt õõnestab vastastikuse usalduse 

põhimõtet teiste liikmesriikidega, kelle 

õigussüsteemides on lapse ärakuulamise 

jaoks kehtestatud teistsugused 

vanusepiirangud; 

4. toonitab Brüsseli IIa määruses 

sätestatud riiklike asutuste kohustust 

tunnustada ja täita teises liikmesriigis 

lastega seotud kohtuasjades tehtud 

kohtuotsuseid; tunneb muret asjaolu pärast, 

et piiriülese mõjuga perevaidlustes võivad 

Saksamaa ametiasutused väidetavalt 

süstemaatiliselt keelduda tunnustamast 

teistes liikmesriikides tehtud kohtuotsuseid 

juhul, kui lapsi, kes ei ole veel kolme aasta 

vanused, ei ole ära kuulatud; rõhutab, et 

see aspekt õõnestab vastastikuse usalduse 

põhimõtet teiste liikmesriikidega, kelle 

õigussüsteemides on lapse ärakuulamise 

jaoks kehtestatud teistsugused 

vanusepiirangud; 

Or. en 
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Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. rõhutab, kui oluline on, et 

liikmesriigid koguksid statistilisi andmeid 

laste hooldusõigust ja välismaalastest 

lapsevanemate kaasamist käsitlevate 

haldus- ja kohtumenetluste kohta, eelkõige 

kohtuotsuste tulemuste kohta, et aja 

jooksul kujunenud suundumusi oleks 

võimalik üksikasjalikult analüüsida ja 

esitada võrdlusalused; 

6. toonitab, kui oluline on, et 

liikmesriigid koguksid statistilisi andmeid 

laste hooldusõigust ja välismaalastest 

lapsevanemate kaasamist käsitlevate 

haldus- ja kohtumenetluste kohta, eelkõige 

kohtuotsuste tulemuste kohta, et aja 

jooksul kujunenud suundumusi oleks 

võimalik üksikasjalikult analüüsida ja 

esitada võrdlusalused; 

  

Or. en 
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Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. kritiseerib teravalt asjaolu, et 

puuduvad statistilised andmed nende 

juhtumite arvu kohta Saksamaal, kus 

kohtuotsus ei olnud kooskõlas Jugendamti 

soovitustega, ja selliste perevaidluste 

tulemuste kohta, kus tegemist oli kahe riigi 

kodanikest paaride lastega, kuigi paljude 

aastate jooksul on korduvalt nõutud 

selliseid andmeid koguda ja avalikult 

kättesaadavaks teha; 

9. peab kahetsusväärseks, et 

puuduvad statistilised andmed nende 

juhtumite arvu kohta Saksamaal, kus 

kohtuotsus ei olnud kooskõlas Jugendamti 

soovitustega, ja selliste perevaidluste 

tulemuste kohta, kus tegemist oli kahe riigi 

kodanikest paaride lastega, kuigi paljude 

aastate jooksul on korduvalt nõutud 

selliseid andmeid koguda ja avalikult 

kättesaadavaks teha; 

Or. en 

 

 


