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26.11.2018 B8-0546/21 

Pakeitimas 21 

Yana Toom 

ALDE 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 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi Jugendamt yra atsakinga 

už Vokietijos teismų sprendimų 

įgyvendinimą; kadangi Jugendamt tuos 

sprendimus aiškina plačiai ir dėl to tėvų ne 

iš Vokietijos teisių apsauga tampa mažiau 

veiksminga; 

D. kadangi Jugendamt yra atsakinga 

už Vokietijos teismų sprendimų 

įgyvendinimą; kadangi, anot peticijų 

pateikėjų, Jugendamt tuos sprendimus 

aiškina plačiai ir dėl to tėvų ne iš 

Vokietijos teisių apsauga tampa mažiau 

veiksminga; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/22 

Pakeitimas 22 

Yana Toom 

ALDE 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 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. pabrėžia reglamentu „Briuselis IIa“ 

nustatytą nacionalinių institucijų 

įsipareigojimą pripažinti kitoje valstybėje 

narėje priimtus teismo sprendimus su 

vaikais susijusiose bylose ir užtikrinti jų 

vykdymą; yra susirūpinęs, kad 

tarpvalstybinių padarinių turinčiuose 

šeimos ginčuose Vokietijos institucijos 

reguliariai atsisako pripažinti kitose 

valstybėse narėse priimtus teismų 

sprendimus bylose, kurias nagrinėjant nėra 

išklausomi trejų metų nesulaukę vaikai; 

pabrėžia, kad šis aspektas pakerta 

tarpusavio pasitikėjimo principą 

santykiuose su kitomis valstybėmis 

narėmis, kurių teisinėse sistemose 

nustatytas kitas amžius, nuo kurio 

reikalaujama išklausyti vaiką; 

4. pabrėžia reglamentu „Briuselis IIa“ 

nustatytą nacionalinių institucijų 

įsipareigojimą pripažinti kitoje valstybėje 

narėje priimtus teismo sprendimus su 

vaikais susijusiose bylose ir užtikrinti jų 

vykdymą; yra susirūpinęs, kad 

tarpvalstybinių padarinių turinčiuose 

šeimos ginčuose Vokietijos institucijos, 

kaip teigiama, reguliariai atsisako 

pripažinti kitose valstybėse narėse priimtus 

teismų sprendimus bylose, kurias 

nagrinėjant nėra išklausomi trejų metų 

nesulaukę vaikai; pabrėžia, kad šis 

aspektas pakerta tarpusavio pasitikėjimo 

principą santykiuose su kitomis 

valstybėmis narėmis, kurių teisinėse 

sistemose nustatytas kitas amžius, nuo 

kurio reikalaujama išklausyti vaiką; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/23 

Pakeitimas 23 

Yana Toom 

ALDE 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 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. pabrėžia, kad valstybėms narėms 

svarbu rinkti statistinius duomenis apie 

administracinius ir teisminius procesus dėl 

vaiko globos, kai juose dalyvauja 

svetimšaliai tėvai, ypač apie priimamus 

sprendimus, kad būtų galima atlikti 

išsamesnę ilgalaikių esamų tendencijų 

analizę ir pateikti kriterijus; 

6. akcentuoja, kad valstybėms narėms 

svarbu rinkti statistinius duomenis apie 

administracinius ir teisminius procesus dėl 

vaiko globos, kai juose dalyvauja 

svetimšaliai tėvai, ypač apie priimamus 

sprendimus, kad būtų galima atlikti 

išsamesnę ilgalaikių esamų tendencijų 

analizę ir pateikti kriterijus; 

Or. en 



 

AM\1170133LT.docx  PE631.530v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

26.11.2018 B8-0546/24 

Pakeitimas 24 

Yana Toom 

ALDE 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 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. reiškia griežtą kritiką dėl to, kad 

nėra statistinių duomenų apie tai, kiek 

Vokietijoje yra bylų, kuriose teismo 

sprendimai neatitiko Jugendamt 

rekomendacijų, ir apie šeimos ginčų, 

susijusių su skirtingų valstybių piliečių 

porų vaikais, rezultatus, nepaisant to, kad 

daugelį metų reikalaujama tokius duomenis 

rinkti ir viešai skelbti; 

9. apgailestauja dėl to, kad nėra 

statistinių duomenų apie tai, kiek 

Vokietijoje yra bylų, kuriose teismo 

sprendimai neatitiko Jugendamt 

rekomendacijų, ir apie šeimos ginčų, 

susijusių su skirtingų valstybių piliečių 

porų vaikais, rezultatus, nepaisant to, kad 

daugelį metų reikalaujama tokius duomenis 

rinkti ir viešai skelbti; 

Or. en 

 

 


