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26.11.2018 B8-0546/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Yana Toom 

v mene skupiny ALDE 

 

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 D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže Jugendamt zodpovedá za 

vykonávanie rozhodnutí prijatých 

nemeckými súdmi; keďže široký výklad 

týchto rozhodnutí úradom Jugendamt často 

poškodzuje účinnú ochranu práv rodičov, 

ktorí nie sú občania Nemecka; 

D. keďže Jugendamt zodpovedá za 

vykonávanie rozhodnutí prijatých 

nemeckými súdmi; keďže široký výklad 

týchto rozhodnutí úradom Jugendamt 

podľa predkladateľov petícií často 

poškodzuje účinnú ochranu práv rodičov, 

ktorí nie sú občania Nemecka; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Yana Toom 

v mene skupiny ALDE 

 

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; je znepokojený tým, že nemecké 

orgány údajne 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; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Yana Toom 

v mene skupiny ALDE 

 

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 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. trvá na tom, že je dôležité, aby 

členské štáty zhromažďovali štatistické 

údaje o správnych a súdnych konaniach 

týkajúcich sa starostlivosti o dieťa 

a zahŕňajúcich rodičov zo zahraničia, 

najmä pokiaľ ide o výsledok rozsudkov, 

s cieľom umožniť podrobnú analýzu 

existujúcich aktuálnych trendov 

a poskytnúť referenčné hodnoty; 

6. zdôrazňuje, že je dôležité, aby 

členské štáty zhromažďovali štatistické 

údaje o správnych a súdnych konaniach 

týkajúcich sa starostlivosti o dieťa 

a zahŕňajúcich rodičov zo zahraničia, 

najmä pokiaľ ide o výsledok rozsudkov, 

s cieľom umožniť podrobnú analýzu 

existujúcich aktuálnych trendov 

a poskytnúť referenčné hodnoty; 

  

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Yana Toom 

v mene skupiny ALDE 

 

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 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. dôrazne kritizuje absenciu 

štatistických údajov o počte prípadov v 

Nemecku, v ktorých súdne rozhodnutia 

neboli v súlade s odporúčaniami úradu 

Jugendamt, a o výsledkoch rodinných 

sporov týkajúcich sa detí párov 

pochádzajúcich z dvoch štátov, a to napriek 

opakovaným žiadostiam podávaným už 

mnoho rokov, aby sa takéto údaje 

zhromažďovali a sprístupňovali verejnosti; 

9. vyjadruje poľutovanie nad 

absenciou štatistických údajov o počte 

prípadov v Nemecku, v ktorých súdne 

rozhodnutia neboli v súlade s 

odporúčaniami úradu Jugendamt, a o 

výsledkoch rodinných sporov týkajúcich sa 

detí párov pochádzajúcich z dvoch štátov, a 

to napriek opakovaným žiadostiam 

podávaným už mnoho rokov, aby sa takéto 

údaje zhromažďovali a sprístupňovali 

verejnosti; 

Or. en 

 

 


