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6.11.2018 B8-0546/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Julia Pitera 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

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

sporoch 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. odsudzuje skutočnosť, že ak, v 

prípadoch rodičovského prístupu pod 

dohľadom, rodičia, ktorí nie sú občania 

Nemecka, nedodržali postup úradníkov 

úradu Jugendamt používať nemecký 

jazyk počas rozhovorov s deťmi, viedlo to 

k neľútostnému prerušeniu rozhovorov a 

zákazu kontaktov medzi rodičmi, ktorí nie 

sú občania Nemecka, a ich deťmi; 

domnieva sa, že tento postup, ktorý prijali 

úradníci úradu Jugendamt, predstavuje 

jasnú diskrimináciu rodičov, ktorí nie sú 

občania Nemecka, na základe pôvodu 

alebo jazyka; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Julia Pitera 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

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

sporoch 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  11a. zdôrazňuje, že úrad Jugendamt 

zvyčajne umožňuje používať spoločný 

materinský jazyk, a ak je to potrebné pre 

blaho a bezpečnosť dieťaťa ako v 

možných prípadoch únosov, snaží sa 

zabezpečiť tlmočníka, aby sa zaistilo, že 

pracovníci úradu budú rozumieť obsahu 

diskusie; 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Julia Pitera 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

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

sporoch 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 

vykonávanie presných kontrol, čo sa týka 

nediskriminačnej povahy postupov a 

praktík používaných v nemeckom systéme 

rodinného práva, a to aj úradom 

Jugendamt, v rámci cezhraničných 

rodinných sporov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Julia Pitera 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

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

sporoch 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  16a. opakuje, že zásada subsidiarity sa 

uplatňuje vo veciach hmotného rodinného 

práva; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Julia Pitera 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

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

sporoch 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje, že odsudzujúce 

prípady, keď rodičia, ktorí nie sú občania 

Nemecka, nemôžu počas návštev 

komunikovať so svojimi deťmi vo svojom 

bežnom materinskom jazyku, predstavujú 

diskrimináciu na základe jazyka a sú tiež 

v rozpore s cieľom podporovať 

viacjazyčnosť a rozmanitosť kultúrneho 

prostredia vnútri Únie a porušujú 

základné práva na slobodu myslenia, 

svedomia a náboženského vyznania; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Julia Pitera 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

v mene Výboru pre petície 

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

sporoch 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  21a. vyzýva Nemecko, aby zintenzívnilo 

svoje úsilie s cieľom zabezpečiť, že 

rodičia budú môcť počas návštev pod 

dohľadom hovoriť so svojimi deťmi  

spoločným materinským jazykom; 

Or. en 

 

 


