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26.11.2018 B8-0546/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Peter Jahr 

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 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže rodičia, ktorí nie sú občania 

Nemecka, kritizujú vo svojich petíciách 

nedostatočné alebo chýbajúce poradenstvo 

a právnu podporu, ktoré poskytujú 

vnútroštátne orgány ich krajiny pôvodu v 

prípadoch, keď nemecké orgány vrátane 

úradu Jugendamt prijali proti nim 

diskriminačné alebo nevýhodné súdne a 

správne konania v rodinných sporoch, 

ktoré sa týkajú detí; 

G. keďže rodičia, ktorí nie sú občania 

Nemecka, kritizujú vo svojich petíciách 

nedostatočné alebo chýbajúce poradenstvo 

a právnu podporu, ktoré poskytujú 

vnútroštátne orgány ich krajiny pôvodu v 

prípadoch, keď nemecké orgány vrátane 

úradu Jugendamt prijali proti nim údajne 

diskriminačné alebo nevýhodné súdne a 

správne konania v rodinných sporoch, 

ktoré sa týkajú detí; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Peter Jahr 

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 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. poukazuje na dlhodobú prácu 

Výboru pre petície, ktorý sa zaoberá 

petíciami o úlohe úradu Jugendamt; berie 

na vedomie odpovede, ktoré poskytlo 

príslušné nemecké ministerstvo v súvislosti 

s fungovaním nemeckého systému 

rodinného práva, zdôrazňuje však, že 

Výbor pre petície neustále dostáva petície 

o údajnej diskriminácii rodiča, ktorý nie je 

občanom Nemecka; 

3. poukazuje na dlhodobú prácu 

Výboru pre petície, ktorý sa zaoberá 

petíciami o úlohe úradu Jugendamt; berie 

na vedomie odpovede, ktoré poskytlo 

príslušné nemecké ministerstvo v súvislosti 

s fungovaním nemeckého systému 

rodinného práva, zdôrazňuje však, že 

Výbor pre petície dostal za uplynulých 

desať rokov viac než 60 petícií a neustále 

dostáva petície o údajnej diskriminácii 

rodiča, ktorý nie je občanom Nemecka; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Peter Jahr 

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 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4a. pripomína, že Výbor pre petície 

uskutočnil v roku 2011 služobnú cestu do 

Nemecka na účely zistenia potrebných 

skutočností a že sa počas nej nenašiel 

žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že 

rodičia, ktorí nie sú občanmi Nemecka, sú 

vystavení akejkoľvek systematickej 

diskriminácii zo strany úradu Jugendamt 

v cezhraničných rodinných sporoch; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Peter Jahr 

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 23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  23a. vyzýva členské štáty, aby 

vykonávali cielené opatrenia zamerané na 

zlepšovanie poskytovania právnej 

podpory, pomoci, poradenstva a 

informácií svojim štátnym príslušníkom v 

cezhraničných rodinných sporoch, ktoré 

sa týkajú detí; v tejto súvislosti 

poznamenáva, že príslušné nemecké 

ministerstvá na federálnej úrovni zriadili 

nemecké centrálne kontaktné miesto pre 

cezhraničné rodinné spory s cieľom 

poskytovať poradenstvo a informácie pri 

cezhraničných rodinných sporoch 

týkajúcich sa rodičovských práv a 

povinností; 

Or. en 

 

 


