
 

AM\1170134SK.docx  PE631.530v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

26.11.2018 B8-0546/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Julia Pitera 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných 

sporoch 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže Výbor pre petície sa opiera 

predovšetkým o subjektívnu správu 

predkladateľa petície a zvyčajne nemá 

prístup k súdnym rozhodnutiam, ktoré 

poskytujú úplný a objektívny opis situácie 

a obsahujú svedectvá rodičov, detí a 

svedkov; 

Or. en 



 

AM\1170134SK.docx  PE631.530v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

26.11.2018 B8-0546/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Julia Pitera 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných 

sporoch 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ga. keďže podľa informácií 

poskytnutých Európskym súdom pre 

ľudské práva bolo na tomto súde 

podaných 17 sťažností proti Nemecku zo 

strany predkladateľov petícií, ktorí nie sú 

nemeckými štátnymi príslušníkmi, v 

súvislosti s otázkami rodičovskej 

zodpovednosti alebo starostlivosti o dieťa 

v cezhraničných rodinných sporoch, 

pričom všetky boli vyhlásené za 

neprípustné; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Julia Pitera 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných 

sporoch 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

L. keďže absencia presných a 

podrobných kontrol nediskriminačného 

charakteru, čo sa týka postupov a praktík 

prijatých príslušnými nemeckými orgánmi 

v rodinných sporoch s cezhraničnými 

dôsledkami, ktoré sa týkajú detí, môže 

mať škodlivé účinky na blaho detí a viesť 

k zvýšenému porušovaniu práv rodičov, 

ktorí nie sú občania Nemecka; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Julia Pitera 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných 

sporoch 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  La. keďže zásada subsidiarity sa 

uplatňuje vo všetkých otázkach hmotného 

rodinného práva; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Julia Pitera 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných 

sporoch 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. s veľkým znepokojením 

konštatuje, že stále zostávajú nevyriešené 

problémy súvisiace s nemeckým systémom 

rodinného práva vrátane kontroverznej 

úlohy úradu Jugendamt, ktorá sa 

odsudzuje v petíciách rodičov, ktorí nie sú 

občania Nemecka; zdôrazňuje, že Výbor 

pre petície dostáva neustále petície od 

rodičov, ktorí nie sú občania Nemecka, 

v ktorých sa uvádza závažná diskriminácia 

v dôsledku postupov a praktík, ktoré 

konkrétne prijali príslušné nemecké orgány 

v cezhraničných rodinných sporoch 

týkajúcich sa detí; 

1. zdôrazňuje, že Výbor pre petície 

dostáva neustále petície od rodičov, ktorí 

nie sú občania Nemecka, v ktorých sa 

uvádza údajná diskriminácia v dôsledku 

postupov a praktík, ktoré konkrétne prijali 

príslušné nemecké orgány v cezhraničných 

rodinných sporoch týkajúcich sa detí; 

pripomína, že Výbor pre petície sa 

dlhodobo zaoberá petíciami týkajúcimi sa 

úlohy úradu Jugendamt, čo zahŕňa aj 

služobnú cestu do Nemecka v roku 2011 

na účely zistenia potrebných skutočností, 

počas ktorej sa nenašiel žiadny dôkaz o 

akejkoľvek systematickej diskriminácii zo 

strany tohto úradu v cezhraničných 

rodinných sporoch; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Julia Pitera 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných 

sporoch 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. odsudzuje všetky prípady 

diskriminácie rodičov, ktorí nie sú občania 

Nemecka, úradom Jugendamt; 

2. so znepokojením berie na vedomie 

všetky prípady údajnej diskriminácie 

rodičov, ktorí nie sú občania Nemecka, 

úradom Jugendamt; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Julia Pitera 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných 

sporoch 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že podľa nariadenia 

Brusel IIa sú vnútroštátne orgány povinné 

uznať a vykonať rozsudky vydané v inom 

členskom štáte vo veciach týkajúcich sa 

detí; je znepokojený tým, že nemecké 

orgány môžu v rodinných sporoch 

s cezhraničnými dôsledkami systematicky 

odmietať uznať súdne rozhodnutia prijaté 
v iných členských štátoch v prípadoch, 

keď deti, ktoré ešte nedovŕšili tri roky, 

neboli vypočuté; zdôrazňuje, že tento 

aspekt narúša zásadu vzájomnej dôvery 

s ostatnými členskými štátmi, ktorých 

právne systémy stanovujú rôzne vekové 

obmedzenia pre vypočutie dieťaťa; 

4. zdôrazňuje, že podľa nariadenia 

Brusel IIa sú vnútroštátne orgány povinné 

uznať a vykonať rozsudky vydané v inom 

členskom štáte vo veciach týkajúcich sa 

detí; poukazuje na to, že rôzne vekové 

obmedzenia pre vypočutie dieťaťa v 

členských štátoch majú za následok nižšiu 

mieru uznaných a vykonaných rozsudkov 

v celej EÚ; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Julia Pitera 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných 

sporoch 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Komisia už roky nevykonáva presné 

kontroly postupov a praktík používaných v 

nemeckom systéme rodinného práva, 

okrem iného aj úradom Jugendamt, v 

rámci rodinných sporov s cezhraničnými 

dôsledkami, čím neplní úlohu účinne 

chrániť záujem dieťaťa a všetky ostatné 

súvisiace práva; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Julia Pitera 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných 

sporoch 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5a. pripomína odpoveď Komisie, 

pokiaľ ide o petície týkajúce sa úlohy 

úradu Jugendamt v cezhraničných 

rodinných sporoch; opakuje, že EÚ nemá 

všeobecnú právomoc konať vo veciach 

rodinného práva, že hmotné rodinné 

právo je naďalej výlučne v zodpovednosti 

členských štátov a Komisia ho nemôže 

monitorovať, že v prípade pochybností o 

fungovaní úradu Jugendamt treba žiadať 

nápravu na vnútroštátnej úrovni a že ak 

sa rodičia domnievajú, že boli porušené 

niektoré ich základné práva, môžu po 

vyčerpaní vnútroštátnych opravných 

prostriedkov podať sťažnosť na Európsky 

súd pre ľudské práva v Štrasburgu; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Julia Pitera 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných 

sporoch 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva Komisiu, aby v príslušných 

petíciách posúdila, či orgány nemeckej 

jurisdikcie pri stanovovaní svojich 

právomocí náležite rešpektovali 

ustanovenia nariadenia Brusel IIa a či 

zobrali do úvahy rozsudky alebo 

rozhodnutia vydané jurisdikciami iných 

členských štátov; 

10. vyzýva Komisiu, aby v príslušných 

petíciách posúdila, či súdy členských 

štátov pri stanovovaní svojich právomocí 

náležite rešpektovali ustanovenia 

nariadenia Brusel IIa a či zobrali do úvahy 

rozsudky alebo rozhodnutia vydané 

jurisdikciami iných členských štátov; 

Or. en 

 

 


