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26.11.2018 B8-0546/1 

Alteração  1 

Julia Pitera 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

em nome da Comissão das Petições 

Papel do serviço alemão de proteção de menores (Jugendamt) em litígios familiares 

transfronteiriços 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Salienta que a Comissão das 

Petições depende essencialmente do relato 

subjetivo do peticionário e não tem, em 

regra, acesso a decisões judiciais que 

descrevam de forma completa e objetiva a 

situação, incluindo depoimentos tanto dos 

pais, como das crianças e de testemunhas; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/2 

Alteração  2 

Julia Pitera 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

em nome da Comissão das Petições 

Papel do serviço alemão de proteção de menores (Jugendamt) em litígios familiares 

transfronteiriços 

Proposta de resolução 

Considerando G-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  G-A. Considerando que, de acordo com 

informações veiculadas pelo Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem, foram 

apresentados ao Tribunal por 

peticionários não alemães 17 processos 

contra a Alemanha relativos ao poder 

paternal ou à guarda de menores em 

litígios familiares transfronteiriços, tendo 

todos eles sido considerados 

inadmissíveis; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/3 

Alteração  3 

Julia Pitera 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

em nome da Comissão das Petições 

Papel do serviço alemão de proteção de menores (Jugendamt) em litígios familiares 

transfronteiriços 

Proposta de resolução 

Considerando L 

 

Proposta de resolução Alteração 

L. Considerando que a ausência de 

controlos precisos e pormenorizados da 

natureza não discriminatória dos 

procedimentos e práticas adotados pelas 

autoridades alemãs competentes em 

litígios familiares com implicações 

transfronteiriças que envolvam crianças 

pode ter efeitos prejudiciais no bem-estar 

da criança e conduzir a uma violação 

acrescida dos direitos dos progenitores 

não alemães; 

Suprimido 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/4 

Alteração  4 

Julia Pitera 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

em nome da Comissão das Petições 

Papel do serviço alemão de proteção de menores (Jugendamt) em litígios familiares 

transfronteiriços 

Proposta de resolução 

Considerando L-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  L-A. Considerando que o princípio da 

subsidiariedade é aplicável em todas as 

questões de direito substantivo da família; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/5 

Alteração  5 

Julia Pitera 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

em nome da Comissão das Petições 

Papel do serviço alemão de proteção de menores (Jugendamt) em litígios familiares 

transfronteiriços 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Observa com grande preocupação 

que os problemas relativos ao sistema 

alemão de direito da família, incluindo o 

papel controverso do Jugendamt, 

denunciado através de petições de 

progenitores não alemães, continuam por 

resolver; sublinha que a Comissão das 

Petições recebe continuamente petições de 

progenitores não alemães, nas quais 

denunciam uma discriminação grave em 

resultado dos procedimentos e práticas 

adotados efetivamente pelas autoridades 

alemãs competentes em litígios familiares 

transfronteiriços que envolvem crianças; 

1. Sublinha que a Comissão das 

Petições recebe continuamente petições de 

progenitores não alemães, nas quais 

denunciam uma alegada discriminação 

grave em resultado dos procedimentos e 

práticas adotados efetivamente pelas 

autoridades alemãs competentes em litígios 

familiares transfronteiriços que envolvem 

crianças; recorda o trabalho de longa data 

que a Comissão das Petições leva a cabo 

no que diz respeito ao tratamento de 

petições relativas ao papel do Jugendamt 

e que, em 2011, incluiu igualmente uma 

missão de informação à Alemanha, no 

âmbito da qual não foram encontrados 

elementos que provassem qualquer 

discriminação sistemática por parte do 

Jugendamt em litígios familiares com 

implicações transfronteiriças; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/6 

Alteração  6 

Julia Pitera 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

em nome da Comissão das Petições 

Papel do serviço alemão de proteção de menores (Jugendamt) em litígios familiares 

transfronteiriços 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Condena todos os casos de 

discriminação contra progenitores não 

alemães pelo Jugendamt; 

2. Regista com preocupação todos os 

casos de alegada discriminação contra 

progenitores não alemães pelo Jugendamt; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/7 

Alteração  7 

Julia Pitera 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

em nome da Comissão das Petições 

Papel do serviço alemão de proteção de menores (Jugendamt) em litígios familiares 

transfronteiriços 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Salienta a obrigação, definida no 

Regulamento Bruxelas II-A, de as 

autoridades nacionais reconhecerem e 

executarem sentenças proferidas noutro 

Estado-Membro em casos relacionados 

com menores; manifesta a sua 

preocupação pelo facto de, nos litígios 

familiares com implicações 

transfronteiriças, as autoridades alemãs 

poderem recusar sistematicamente o 

reconhecimento de decisões judiciais 

tomadas noutros Estados-Membros nos 

casos em que as crianças com idade igual 

ou inferior a três anos não tenham sido 

ouvidas; sublinha que este aspeto põe em 

causa o princípio da confiança mútua em 

relação a outros Estados-Membros cujos 

sistemas jurídicos estabelecem limites de 

idade diferentes para a audição de uma 

criança; 

4. Salienta a obrigação, definida no 

Regulamento Bruxelas II-A, de as 

autoridades nacionais reconhecerem e 

executarem sentenças proferidas noutro 

Estado-Membro em casos relacionados 

com menores; realça que a existência de 

limites de idade diferentes para a audição 

de uma criança nos Estados-Membros 

resulta numa taxa mais baixa de 

julgamentos reconhecidos e executados 

em toda a UE; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/8 

Alteração  8 

Julia Pitera 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

em nome da Comissão das Petições 

Papel do serviço alemão de proteção de menores (Jugendamt) em litígios familiares 

transfronteiriços 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Lamenta o facto de, durante anos, 

a Comissão não ter realizado controlos 

rigorosos dos procedimentos e práticas 

utilizados no sistema alemão de direito da 

família, incluindo o Jugendamt, no 

âmbito de litígios familiares com 

implicações transfronteiriças, não 

assegurando, assim, a proteção eficaz do 

superior interesse da criança e de todos os 

direitos conexos; 

Suprimido 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/9 

Alteração  9 

Julia Pitera 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

em nome da Comissão das Petições 

Papel do serviço alemão de proteção de menores (Jugendamt) em litígios familiares 

transfronteiriços 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  5-A. Recorda a resposta dada pela 

Comissão às petições relativas ao papel do 

Jugendamt em litígios familiares 

transfronteiriços; reitera que a UE não 

tem competência geral para intervir em 

matéria de direito da família, que o direito 

da família continua a ser da exclusiva 

responsabilidade dos Estados-Membros e 

não pode ser controlado pela Comissão, 

que, no caso de o funcionamento do 

Jugendamt suscitar preocupações, deve 

ser interposto recurso a nível nacional e 

que, se os pais considerarem que os seus 

direitos fundamentais foram violados, 

podem apresentar uma queixa junto do 

Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem, em Estrasburgo, uma vez 

esgotadas as vias de recurso internas; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/10 

Alteração  10 

Julia Pitera 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

em nome da Comissão das Petições 

Papel do serviço alemão de proteção de menores (Jugendamt) em litígios familiares 

transfronteiriços 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a avaliar, nas 

petições em causa, se as jurisdições alemãs 

respeitaram devidamente as disposições do 

Regulamento Bruxelas II-A ao 

estabelecerem as suas competências, e se 

tiveram em consideração sentenças ou 

decisões proferidas por jurisdições de 

outros Estados-Membros; 

10. Insta a Comissão a avaliar, nas 

petições em causa, se as jurisdições dos 

Estados-Membros respeitaram 

devidamente as disposições do 

Regulamento Bruxelas II-A ao 

estabelecerem as suas competências, e se 

tiveram em consideração sentenças ou 

decisões proferidas por jurisdições de 

outros Estados-Membros; 

Or. en 

 

 


