
 

AM\1170134CS.docx  PE631.530v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

26.11.2018 B8-0546/1 

Pozměňovací návrh  1 

Julia Pitera 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že Petiční výbor 

vychází především ze subjektivních zpráv 

předkladatelů petic a zpravidla nemá 

přístup k rozhodnutím soudu, v nichž je v 

plném rozsahu a objektivně popsána 

situace a v nichž jsou obsaženy výpovědi 

rodičů, dětí a svědků; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/2 

Pozměňovací návrh  2 

Julia Pitera 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ga. vzhledem k tomu, že podle 

informací poskytnutých Evropským 

soudním dvorem pro lidská práva bylo u 

tohoto soudu projednáno 17 stížností 

podaných proti Německu na základě petic 

předkladatelů, kteří nejsou občany 

Německa, ohledně rodičovské 

odpovědnosti či svěření dítěte do péče v 

rámci přeshraničních rodinných sporů, 

přičemž všechny tyto petice byly 

posouzeny jako nepřípustné; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/3 

Pozměňovací návrh  3 

Julia Pitera 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

L. vzhledem k tomu, že neexistence 

přesných a podrobných kontrol 

nediskriminační povahy postupů a praxe 

příslušných německých orgánů v oblasti 

rodinných sporů s přeshraničním 

rozměrem, které se týkají dětí, může 

poškozovat kvalitu života dětí a vést ke 

zvýšenému porušování práv rodičů, kteří 

nejsou občany Německa; 

vypouští se 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/4 

Pozměňovací návrh  4 

Julia Pitera 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  La. vzhledem k tomu, že se zásada 

subsidiarity uplatňuje ve všech 

hmotněprávních záležitostech rodinného 

práva; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/5 

Pozměňovací návrh  5 

Julia Pitera 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. s velkým znepokojením konstatuje, 

že problémy týkající se německého 

systému rodinného práva, včetně 

kontroverzní úlohy úřadu Jugendamt, na 

které si stěžují ve svých peticích rodiče, 

kteří nejsou občany Německa, nebyly stále 

vyřešeny; poukazuje na to, že Petičnímu 

výboru jsou neustále předkládány petice 

rodičů, kteří nejsou občany Německa, v 

nichž poskytují informace o závažné 

diskriminaci v důsledku postupů a praxe, k 

nimž se německé orgány uchylují při řešení 

přeshraničních rodinných sporů týkajících 

se dětí; 

1. zdůrazňuje, že Petičnímu výboru 

jsou neustále předkládány petice rodičů, 

kteří nejsou občany Německa, v nichž 

poskytují informace o údajné diskriminaci 

v důsledku postupů a praxe, k nimž se 

německé orgány uchylují při řešení 

přeshraničních rodinných sporů týkajících 

se dětí; připomíná, že Petiční výbor se 

projednáváním petic týkajících se úlohy 

úřadu Jugendamt dlouhodobě zabývá, což 

obnášelo i vyšetřovací misi do Německa 

v roce 2011, během níž nebyl nalezen 

žádný důkaz systematické diskriminace ze 

strany Jugendamtu v rodinných sporech 

s přeshraničním kontextem; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/6 

Pozměňovací návrh  6 

Julia Pitera 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. odsuzuje veškeré případy 

diskriminačního postupu úřadu Jugendamt 

vůči rodičům, kteří nejsou občany 

Německa; 

2. se znepokojením bere na vědomí 

veškeré případy údajného  

diskriminačního postupu úřadu Jugendamt 

vůči rodičům, kteří nejsou občany 

Německa; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/7 

Pozměňovací návrh  7 

Julia Pitera 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že podle nařízení 

Brusel IIa jsou vnitrostátní orgány povinny 

uznávat a vykonávat rozsudky ve věcech 

týkajících se dětí vydané v jiném členském 

státě; vyjadřuje znepokojení v souvislosti 

se skutečností, že v rodinných sporech 

přeshraničního charakteru mohou 

německé orgány stále odmítnout uznat 

rozsudek soudu přijatý v jiném členském 

státě v případech, kdy nebyly vyslyšeny 

děti, které nedosáhly ani věku tří let; 

zdůrazňuje, že tato skutečnost porušuje 

zásadu vzájemné důvěry s ostatními 

členskými státy, jejichž soudní systém 

stanoví pro slyšení dětí jinou věkovou 

hranici; 

4. zdůrazňuje, že podle nařízení 

Brusel IIa jsou vnitrostátní orgány povinny 

uznávat a vykonávat rozsudky ve věcech 

týkajících se dětí vydané v jiném členském 

státě; vyzdvihuje skutečnost, že kvůli 

rozdílným věkovým hranicím stanoveným 

pro slyšení dětí v jednotlivých členských 

státech je v EU uznáno a vykonáno méně 

rozsudků; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/8 

Pozměňovací návrh  8 

Julia Pitera 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyjadřuje politování nad tím, že 

Komise léta neprováděla přesné kontroly, 

pokud jde o nediskriminační charakter 

postupů a praxe používaných v německém 

systému rodinného práva, a to i ze strany 

úřadu Jugendamt, v rámci rodinných 

sporů, které mají přeshraniční dopady, a 

tak nezajistila účinnou ochranu 

nejlepšího zájmu dětí a ostatních 

souvisejících práv; 

vypouští se 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/9 

Pozměňovací návrh  9 

Julia Pitera 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  5a. připomíná sdělení Petičního 

výboru ohledně petic týkajících se úřadu 

Jugendamt v přeshraničních rodinných 

sporech; znovu opakuje, že EU nemá 

obecnou pravomoc jednat ve věcech 

rodinného práva, že hmotněprávní 

ustanovení rodinného práva zůstávají ve 

výhradní pravomoci členských států 

a Komise je nemůže sledovat, že v případě 

pochybností o fungování úřadu 

Jugendamt je třeba usilovat o nápravu 

na vnitrostátní úrovni a že pokud se 

rodiče domnívají, že byla porušena jejich 

základní práva, mohou podat stížnost 

k Evropskému soudu pro lidská práva 

ve Štrasburku, jakmile budou vyčerpány 

všechny vnitrostátní opravné prostředky; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/10 

Pozměňovací návrh  10 

Julia Pitera 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. žádá Komisi, aby posoudila na 

základě případů předložených v 

příslušných peticích to, zda německé soudy 

řádně dodržovaly ustanovení nařízení 

Brusel IIa při určování svých pravomocí a 

zda zohledňovaly rozsudky nebo 

rozhodnutí soudů jiných členských států; 

10. žádá Komisi, aby posoudila na 

základě případů předložených v 

příslušných peticích to, zda soudy 

členských států řádně dodržovaly 

ustanovení nařízení Brusel IIa při určování 

svých pravomocí a zda zohledňovaly 

rozsudky nebo rozhodnutí soudů jiných 

členských států; 

Or. en 

 

 


