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Τροπολογία  21 

Yana Toom 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

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 Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Jugendamt είναι υπεύθυνη για την 

εφαρμογή των αποφάσεων που 

λαμβάνονται από τα γερμανικά 

δικαστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ευρεία ερμηνεία των αποφάσεων αυτών 

από την Jugendamt ήταν συχνά επιζήμια 

για την αποτελεσματική προστασία των 

δικαιωμάτων των μη γερμανών γονέων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Jugendamt είναι υπεύθυνη για την 

εφαρμογή των αποφάσεων που 

λαμβάνονται από τα γερμανικά 

δικαστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ευρεία ερμηνεία των αποφάσεων αυτών 

από την Jugendamt ήταν συχνά, σύμφωνα 

με τους αναφέροντες, επιζήμια για την 

αποτελεσματική προστασία των 

δικαιωμάτων των μη γερμανών γονέων· 
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Yana Toom 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

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· εκφράζει την ανησυχία 

του για το γεγονός ότι σε οικογενειακές 

διαφορές με διασυνοριακές επιπτώσεις, 

εικάζεται ότι 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· 
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Πρόταση ψηφίσματος B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. τονίζει τη σημασία της συλλογής 

από τα κράτη μέλη στατιστικών στοιχείων 

σχετικά με τις διοικητικές και δικαστικές 

διαδικασίες που αφορούν την επιμέλεια 

των παιδιών και τη συμμετοχή αλλοδαπών 

γονέων, ιδίως όσον αφορά το αποτέλεσμα 

των δικαστικών αποφάσεων, προκειμένου 

να καταστεί δυνατή η λεπτομερής ανάλυση 

των τάσεων που υφίστανται διαχρονικά και 

να παρασχεθούν κριτήρια αναφοράς· 

6. υπογραμμίζει τη σημασία της 

συλλογής από τα κράτη μέλη στατιστικών 

στοιχείων σχετικά με τις διοικητικές και 

δικαστικές διαδικασίες που αφορούν την 

επιμέλεια των παιδιών και τη συμμετοχή 

αλλοδαπών γονέων, ιδίως όσον αφορά το 

αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

λεπτομερής ανάλυση των τάσεων που 

υφίστανται διαχρονικά και να 

παρασχεθούν κριτήρια αναφοράς· 

  

Or. en 



 

AM\1170133EL.docx  PE631.530v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.11.2018 B8-0546/24 

Τροπολογία  24 

Yana Toom 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

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

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. κατακρίνει έντονα την έλλειψη 

στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον 

αριθμό των υποθέσεων στη Γερμανία, στις 

οποίες οι δικαστικές αποφάσεις δεν ήταν 

σύμφωνες με τις συστάσεις της Jugendamt 

καθώς και σχετικά με την έκβαση των 

οικογενειακών διαφορών που αφορούν 

παιδιά συζύγων με διπλή ιθαγένεια, παρά 

τα επανειλημμένα αιτήματα που έχουν 

διατυπωθεί επί πολλά χρόνια για τη 

συλλογή και δημοσιοποίηση των στοιχείων 

αυτών· 

9. εκφράζει δυσαρέσκεια για την 

έλλειψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με 

τον αριθμό των υποθέσεων στη Γερμανία, 

στις οποίες οι δικαστικές αποφάσεις δεν 

ήταν σύμφωνες με τις συστάσεις της 

Jugendamt καθώς και σχετικά με την 

έκβαση των οικογενειακών διαφορών που 

αφορούν παιδιά συζύγων με διπλή 

ιθαγένεια, παρά τα επανειλημμένα 

αιτήματα που έχουν διατυπωθεί επί πολλά 

χρόνια για τη συλλογή και δημοσιοποίηση 

των στοιχείων αυτών· 

Or. en 

 

 


