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26.11.2018 B8-0546/21 

Grozījums Nr.  21 

Yana Toom 

ALDE 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 

D apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā Jugendamt ir atbildīga par 

Vācijas tiesu pieņemto lēmumu īstenošanu; 

tā kā šo Jugendamt lēmumu plaša 

interpretācija bieži vien ir kaitējusi to 

vecāku tiesību efektīvai aizsardzībai, kuri 

nav Vācijas valstspiederīgie; 

D. tā kā Jugendamt ir atbildīga par 

Vācijas tiesu pieņemto lēmumu īstenošanu; 

tā kā šo Jugendamt lēmumu plaša 

interpretācija saskaņā ar lūgumrakstu 

iesniedzēju viedokli bieži vien ir kaitējusi 

to vecāku tiesību efektīvai aizsardzībai, 

kuri nav Vācijas valstspiederīgie; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/22 

Grozījums Nr.  22 

Yana Toom 

ALDE 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. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. uzsver, ka regulā “Brisele IIa” ir 

noteikts valstu iestāžu pienākums atzīt citā 

dalībvalstī pasludinātus spriedumus ar 

bērniem saistītās lietās un nodrošināt to 

izpildi; pauž bažas par to, ka pārrobežu 

ģimenes strīdos Vācijas iestādes var 

sistemātiski atteikties atzīt citās dalībvalstīs 

pieņemtus tiesu lēmumus gadījumos, kad 

nav uzklausīti bērni, kas vēl nav sasnieguši 

trīs gadu vecumu; uzsver, ka šis aspekts 

apdraud savstarpējas uzticēšanās principu 

attiecībās ar citām dalībvalstīm, kuru 

tiesību sistēmās ir noteikti atšķirīgi vecuma 

ierobežojumi bērna uzklausīšanai; 

4. uzsver, ka regulā “Brisele IIa” ir 

noteikts valstu iestāžu pienākums atzīt citā 

dalībvalstī pasludinātus spriedumus ar 

bērniem saistītās lietās un nodrošināt to 

izpildi; pauž bažas par to, ka saskaņā ar 

saņemto informāciju Vācijas iestādes 

pārrobežu ģimenes strīdos var sistemātiski 

atteikties atzīt citās dalībvalstīs pieņemtus 

tiesu lēmumus gadījumos, kad nav 

uzklausīti bērni, kas vēl nav sasnieguši trīs 

gadu vecumu; uzsver, ka šis aspekts 

apdraud savstarpējas uzticēšanās principu 

attiecībās ar citām dalībvalstīm, kuru 

tiesību sistēmās ir noteikti atšķirīgi vecuma 

ierobežojumi bērna uzklausīšanai; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/23 

Grozījums Nr.  23 

Yana Toom 

ALDE 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 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. uzstāj, ka ir svarīgi, lai dalībvalstis 

vāktu statistikas datus par 

administratīvajām lietām un tiesvedību 

saistībā ar aizgādību pār bērnu, kurā 

iesaistīti ārvalstu vecāki, jo īpaši par 

spriedumu iznākumu, lai būtu iespējams 

laika gaitā detalizēti analizēt pašreizējās 

tendences un paredzēt kritērijus; 

6. uzsver, ka ir svarīgi, lai dalībvalstis 

vāktu statistikas datus par 

administratīvajām lietām un tiesvedību 

saistībā ar aizgādību pār bērnu, kurā 

iesaistīti ārvalstu vecāki, jo īpaši par 

spriedumu iznākumu, lai būtu iespējams 

laika gaitā detalizēti analizēt pašreizējās 

tendences un paredzēt kritērijus; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/24 

Grozījums Nr.  24 

Yana Toom 

ALDE 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 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. pauž asu kritiku par to, ka Vācijā 

nav statistikas datu par to lietu skaitu, 

kurās tiesu nolēmumi nav bijuši saskaņā ar 

Jugendamt ieteikumiem, un par to ģimenes 

strīdu iznākumu, kuri skar dažādas 

valstspiederības pāru bērnus, neraugoties 

uz to, ka daudzus gadus ticis atkārtoti 

pieprasīts, lai šādi dati tiktu apkopoti un 

publiskoti; 

9. pauž nožēlu par to, ka Vācijā nav 

statistikas datu par to lietu skaitu, kurās 

tiesu nolēmumi nav bijuši saskaņā ar 

Jugendamt ieteikumiem, un par to ģimenes 

strīdu iznākumu, kuri skar dažādas 

valstspiederības pāru bērnus, neraugoties 

uz to, ka daudzus gadus ticis atkārtoti 

pieprasīts, lai šādi dati tiktu apkopoti un 

publiskoti; 

Or. en 

 

 


