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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

26.11.2018 B8-0546/17 

Τροπολογία  17 

Peter Jahr 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο 

διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη 

γερμανοί γονείς κατήγγειλαν στις 

αναφορές τους την ανεπαρκή ή την 

έλλειψη παροχής συμβουλών και νομικής 

συνδρομής, από τις εθνικές αρχές της 

χώρας καταγωγής τους, σε περιπτώσεις 

στις οποίες οι γερμανικές αρχές, 

συμπεριλαμβανομένης της Jugendamt, 

εφάρμοσαν μεροληπτικές ή δυσμενείς 

δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες εις 

βάρος τους, σε οικογενειακές διαφορές που 

αφορούν παιδιά· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη 

γερμανοί γονείς κατήγγειλαν στις 

αναφορές τους την ανεπαρκή ή την 

έλλειψη παροχής συμβουλών και νομικής 

συνδρομής, από τις εθνικές αρχές της 

χώρας καταγωγής τους, σε περιπτώσεις 

στις οποίες οι γερμανικές αρχές, 

συμπεριλαμβανομένης της Jugendamt, 

εφάρμοσαν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, 

μεροληπτικές ή δυσμενείς δικαστικές και 

διοικητικές διαδικασίες εις βάρος τους, σε 

οικογενειακές διαφορές που αφορούν 

παιδιά· 

Or. en 



 

AM\1170136EL.docx  PE631.530v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.11.2018 B8-0546/18 

Τροπολογία  18 

Peter Jahr 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο 

διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επισημαίνει την μακρά ενασχόληση 

της Επιτροπής Αναφορών με τον χειρισμό 

αναφορών για το ρόλο της Jugendamt· 

γνωρίζει τις απαντήσεις που έχουν δοθεί 

από το αρμόδιο γερμανικό υπουργείο 

σχετικά με τη λειτουργία του γερμανικού 

συστήματος οικογενειακού δικαίου, 

ωστόσο υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή 

Αναφορών συνεχίζει να λαμβάνει 

αναφορές σχετικά με εικαζόμενες 

διακρίσεις εις βάρος μη γερμανών γονέων· 

3. επισημαίνει την μακρά ενασχόληση 

της Επιτροπής Αναφορών με τον χειρισμό 

αναφορών για το ρόλο της Jugendamt· 

γνωρίζει τις απαντήσεις που έχουν δοθεί 

από το αρμόδιο γερμανικό υπουργείο 

σχετικά με τη λειτουργία του γερμανικού 

συστήματος οικογενειακού δικαίου, 

ωστόσο υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή 

Αναφορών έχει λάβει πάνω από 60 

αναφορές την τελευταία δεκαετία και 
συνεχίζει να λαμβάνει αναφορές σχετικά 

με εικαζόμενες διακρίσεις εις βάρος μη 

γερμανών γονέων· 

Or. en 



 

AM\1170136EL.docx  PE631.530v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.11.2018 B8-0546/19 

Τροπολογία  19 

Peter Jahr 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο 

διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  4α. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή 

Αναφορών απέστειλε διερευνητική 

αποστολή στη Γερμανία το 2011, και ότι 

αυτή η διερευνητική αποστολή δεν βρήκε 

στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι μη 

γερμανοί γονείς υφίστανται συστηματική 

διάκριση εκ μέρους της Jugendamt σε 

οικογενειακές διαφορές με διασυνοριακές 

επιπτώσεις· 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/20 

Τροπολογία  20 

Peter Jahr 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο 

διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  23α. καλεί τα κράτη μέλη να 

εφαρμόσουν στοχευμένα μέτρα 

προκειμένου να βελτιωθούν η νομική 

υποστήριξη, η χορηγούμενη βοήθεια, οι 

παρεχόμενες συμβουλές και η ενημέρωση 

προς τους υπηκόους τους, σε 

διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές 

που αφορούν παιδιά· επισημαίνει, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι τα αρμόδια γερμανικά 

ομοσπονδιακά υπουργεία έχουν συστήσει 

ένα κεντρικό σημείο επαφής για 

διασυνοριακές οικογενειακές συγκρούσεις 

για την παροχή συμβουλών και 

πληροφοριών σε διασυνοριακές 

οικογενειακές διαφορές που αφορούν τη 

γονική μέριμνα· 

Or. en 

 

 


