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26.11.2018 B8-0546/21 

Ändringsförslag  21 

Yana Toom 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

för utskottet för framställningar 

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande 

familjetvister 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Jugendamt ansvarar för 

genomförandet av de beslut som fattats av 

de tyska domstolarna. Den breda 

tolkningen av dessa beslut från 

Jugendamts sida har emellertid ofta varit 

till skada för det effektiva skyddet av 

rättigheter som innehas av föräldrar som 

inte är tyska medborgare. 

D. Jugendamt ansvarar för 

genomförandet av de beslut som fattats av 

de tyska domstolarna. Jugendamts breda 

tolkning av dessa beslut har enligt 

framställare ofta varit till skada för det 

effektiva skyddet av icke-tyska föräldrars 

rättigheter. 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/22 

Ändringsförslag  22 

Yana Toom 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

för utskottet för framställningar 

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande 

familjetvister 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet understryker de 

nationella myndigheternas skyldighet 

enligt Bryssel IIa-förordningen att erkänna 

och verkställa domar som meddelats i en 

annan medlemsstat i barnrelaterade mål. 

Parlamentet är oroat över att de tyska 

myndigheterna vid familjetvister med 

gränsöverskridande verkningar 

systematiskt kan vägra att erkänna 

domstolsbeslut som fattats i andra 

medlemsstater i fall där barn som ännu inte 

är tre år gamla inte har hörts. Parlamentet 

understryker att denna aspekt undergräver 

principen om ömsesidigt förtroende för 

andra medlemsstater vars rättssystem 

fastställer olika åldersgränser för hörande 

av barn. 

4. Europaparlamentet understryker de 

nationella myndigheternas skyldighet 

enligt Bryssel IIa-förordningen att erkänna 

och verkställa domar som meddelats i en 

annan medlemsstat i barnrelaterade mål. 

Parlamentet är oroat över att de tyska 

myndigheterna vid familjetvister med 

gränsöverskridande följder systematiskt 

påstås kunna vägra att erkänna 

domstolsbeslut som fattats i andra 

medlemsstater i fall där barn som ännu inte 

är tre år gamla inte har hörts. Parlamentet 

understryker att denna aspekt undergräver 

principen om ömsesidigt förtroende för 

andra medlemsstater vars rättssystem 

fastställer olika åldersgränser för hörande 

av barn. 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/23 

Ändringsförslag  23 

Yana Toom 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

för utskottet för framställningar 

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande 

familjetvister 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet betonar hur 

viktigt det är att medlemsstaterna samlar in 

statistiska uppgifter om de administrativa 

och rättsliga förfarandena om vårdnad av 

barn och involverar utländska föräldrar, 

särskilt om resultaten av domarna, för att 

möjliggöra en detaljerad analys av 

befintliga trender över tiden och 

tillhandahålla referensvärden. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

  

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/24 

Ändringsförslag  24 

Yana Toom 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

för utskottet för framställningar 

Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande 

familjetvister 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet riktar skarp 

kritik mot att det saknas statistiska 

uppgifter om antalet fall i Tyskland där 

domstolsavgöranden inte överensstämde 

med Jugendamts rekommendationer och 

om resultatet av familjetvister som 

involverar barn till par av skilda 

nationaliteter, trots upprepade begäranden 

under många år om att sådana uppgifter ska 

samlas in och offentliggöras. 

9. Europaparlamentet beklagar att det 

saknas statistiska uppgifter om antalet fall i 

Tyskland där domstolsavgöranden inte 

överensstämmer med Jugendamts 

rekommendationer och om resultatet av 

familjetvister som involverar barn till par 

av skilda nationaliteter, trots upprepade 

begäranden under många år om att sådana 

uppgifter ska samlas in och offentliggöras. 

Or. en 

 

 


