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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

26.11.2018 B8-0546/1 

Τροπολογία  1 

Julia Pitera 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

σχετικά με τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο 

διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Επιτροπή Αναφορών βασίζεται κυρίως 

στην υποκειμενική έκθεση του 

αναφέροντος και ότι γενικά δεν έχει 

πρόσβαση σε δικαστικές αποφάσεις που 

να παρέχουν πλήρη και αντικειμενική 

περιγραφή της κατάστασης, περιέχοντας 

μαρτυρίες και των δύο γονέων, των 

παιδιών και μαρτύρων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.11.2018 B8-0546/2 

Τροπολογία  2 

Julia Pitera 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

σχετικά με τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο 

διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν 

από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν 

κατατεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου 17 

προσφυγές κατά της Γερμανίας από μη 

γερμανούς αναφέροντες με αντικείμενο τη 

γονική μέριμνα ή την επιμέλεια τέκνων σε 

διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές, 

εκ των οποίων ουδεμία κρίθηκε 

παραδεκτή· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.11.2018 B8-0546/3 

Τροπολογία  3 

Julia Pitera 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

σχετικά με τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο 

διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IB 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 

επακριβών και λεπτομερών ελέγχων όσον 

αφορά τον αμερόληπτο χαρακτήρα των 

διαδικασιών και πρακτικών που 

εφαρμόζουν οι γερμανικές αρμόδιες 

αρχές σε οικογενειακές διαφορές με 

διασυνοριακές επιπτώσεις που αφορούν 

παιδιά, μπορεί να έχει δυσμενείς 

επιπτώσεις στην ευημερία των παιδιών 

και να οδηγήσει σε αυξημένη παραβίαση 

των δικαιωμάτων των μη γερμανών 

γονέων· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.11.2018 B8-0546/4 

Τροπολογία  4 

Julia Pitera 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

σχετικά με τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο 

διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΒ α. επαναλαμβάνει ότι η αρχή της 

επικουρικότητας εφαρμόζεται σε όλα τα 

θέματα ουσιαστικού οικογενειακού 

δικαίου· 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/5 

Τροπολογία  5 

Julia Pitera 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

σχετικά με τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο 

διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία 

ότι προβλήματα σχετικά με το γερμανικό 

σύστημα οικογενειακού δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένου του αμφιλεγόμενου 

ρόλου της Jugendamt, τα οποία 

καταγγέλλουν με αναφορές τους γονείς μη 

γερμανικής ιθαγένειας, εξακολουθούν να 

παραμένουν άλυτα· υπογραμμίζει ότι η 

Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει συνεχώς 

αναφορές από μη γερμανούς γονείς, στις 

οποίες αναφέρονται σοβαρές διακρίσεις εξ 

αιτίας των διαδικασιών και πρακτικών που 

εφαρμόζουν συγκεκριμένα οι αρμόδιες 

γερμανικές αρχές σε διασυνοριακές 

οικογενειακές διαφορές που αφορούν 

παιδιά· 

1. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή 

Αναφορών λαμβάνει συνεχώς αναφορές 

από μη γερμανούς γονείς, στις οποίες 

αναφέρονται εικαζόμενες διακρίσεις εξ 

αιτίας των διαδικασιών και πρακτικών που 

εφαρμόζουν συγκεκριμένα οι αρμόδιες 

γερμανικές αρχές σε διασυνοριακές 

οικογενειακές διαφορές που αφορούν 

παιδιά· υπενθυμίζει τις μακροχρόνιες 

εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά 

την εξέταση αναφορών με αντικείμενο 

τον ρόλο της Jugendamt, στις οποίες 

περιλαμβάνεται και η διερευνητική 

αποστολή στη Γερμανία το 2011, κατά 

την οποία δεν βρέθηκαν στοιχεία για 

συστηματικές διακρίσεις εκ μέρους της 

Jugendamt σε οικογενειακές διαφορές 

που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις· 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/6 

Τροπολογία  6 

Julia Pitera 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

σχετικά με τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο 

διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. καταδικάζει όλα τα κρούσματα 

διακρίσεων εις βάρος μη γερμανών γονέων 

από την Jugendamt· 

2. επισημαίνει με ανησυχία όλα τα 

εικαζόμενα κρούσματα διακρίσεων εις 

βάρος μη γερμανών γονέων από την 

Jugendamt· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.11.2018 B8-0546/7 

Τροπολογία  7 

Julia Pitera 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

σχετικά με τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο 

διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με τον 

κανονισμό Βρυξέλλες IIα, οι εθνικές αρχές 

είναι υποχρεωμένες να αναγνωρίζουν και 

να εκτελούν αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 

σε άλλο κράτος μέλος σε υποθέσεις που 

αφορούν παιδιά· εκφράζει την ανησυχία 

του για το γεγονός ότι σε οικογενειακές 

διαφορές με διασυνοριακές επιπτώσεις, οι 

γερμανικές αρχές μπορούν να αρνούνται 

συστηματικά να αναγνωρίσουν 

δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 

σε άλλα κράτη σε υποθέσεις στις οποίες 

δεν έχουν ακουστεί παιδιά που δεν έχουν 

ακόμη συμπληρώσει το τρίτο έτος της 
ηλικίας τους· υπογραμμίζει ότι αυτή η 

πτυχή υπονομεύει την αρχή της 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης με άλλα κράτη 

μέλη των οποίων τα νομικά συστήματα 

θέτουν διαφορετικά όρια ηλικίας για την 

ακρόαση ενός παιδιού· 

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με τον 

κανονισμό Βρυξέλλες IIα, οι εθνικές αρχές 

είναι υποχρεωμένες να αναγνωρίζουν και 

να εκτελούν αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 

σε άλλο κράτος μέλος σε υποθέσεις που 

αφορούν παιδιά· επισημαίνει ότι τα 

διαφορετικά όρια ηλικίας για την ακρόαση 

ενός παιδιού στα κράτη μέλη έχουν ως 

αποτέλεσμα χαμηλότερο ποσοστό 

αναγνωρισμένων και εκτελεστών 

αποφάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ· 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/8 

Τροπολογία  8 

Julia Pitera 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

σχετικά με τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο 

διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 

Επιτροπή, επί σειρά ετών, δεν έχει 

ασκήσει ακριβείς ελέγχους σχετικά με τις 

διαδικασίες και πρακτικές που 

εφαρμόζονται στο πλαίσιο του 

γερμανικού συστήματος οικογενειακού 

δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της 

Jugendamt, όταν πρόκειται για 

οικογενειακές διαφορές με διασυνοριακές 

συνέπειες, και συνεπώς δεν έχει 

προστατέψει με αποτελεσματικό τρόπο το 

βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και όλα 

τα συναφή δικαιώματα· 

διαγράφεται 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/9 

Τροπολογία  9 

Julia Pitera 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

σχετικά με τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο 

διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  5α. υπενθυμίζει την απάντηση της 

Επιτροπής όσον αφορά τις αναφορές με 

αντικείμενο τον ρόλο της Jugendamt σε 

διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές· 

επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ δεν έχει γενική 

αρμοδιότητα να ενεργεί σε θέματα 

οικογενειακού δικαίου, ότι το ουσιαστικό 

οικογενειακό δίκαιο παραμένει 

αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 

μελών και δεν μπορεί να παρακολουθείται 

από την Επιτροπή, ότι, σε περίπτωση 

ανησυχίας σχετικά με τη λειτουργία της 

Jugendamt, πρέπει να επιδιώκεται η 

προσφυγή στη δικαιοσύνη σε εθνικό 

επίπεδο και ότι, εάν οι γονείς θεωρούν ότι 

κάποιο από τα θεμελιώδη δικαιώματά 

τους έχει παραβιαστεί, μπορούν να 

υποβάλουν καταγγελία στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

στο Στρασβούργο, μόλις εξαντληθούν τα 

εγχώρια ένδικα μέσα· 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/10 

Τροπολογία  10 

Julia Pitera 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

σχετικά με τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο 

διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 

στις επίμαχες αναφορές κατά πόσον οι 

γερμανικές αρχές έχουν τηρήσει δεόντως 

τις διατάξεις του κανονισμού Βρυξέλλες 

ΙΙα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

τους, και αν έχουν λάβει υπόψη τους 

διαταγές ή αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 

από τις αρχές άλλων κρατών μελών· 

10. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 

στις επίμαχες αναφορές κατά πόσον οι 

αρχές των κρατών μελών έχουν τηρήσει 

δεόντως τις διατάξεις του κανονισμού 

Βρυξέλλες ΙΙα κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους, και αν έχουν λάβει 

υπόψη τους διαταγές ή αποφάσεις που 

έχουν εκδοθεί από τις αρχές άλλων κρατών 

μελών· 

Or. en 

 

 


