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6.11.2018 B8-0546/11 

Pozměňovací návrh  11 

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 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. odsuzuje skutečnost, že v 

případech dohledu nad rodičovským 

přístupem vedl neúspěch rodičů, kteří 

nejsou Němci, dodržovat postup stanovený 

úředníky Jugendamtu, a sice používat 

němčinu jako jazyk během rozhovorů se 

svými dětmi, k hrubému přerušení 

rozhovorů a k zákazu kontaktu mezi 

neněmeckými rodiči a jejich dětmi; je 

přesvědčen, že tento postup přijatý 

úředníky Jugendamtu představuje jasnou 

diskriminaci neněmeckých rodičů 

založenou na původu a jazyku; 

vypouští se 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/12 

Pozměňovací návrh  12 

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 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  11a. zdůrazňuje, že Úřad péče o mládež 

(Jugendamt) obvykle umožňuje používání 

společného mateřského jazyka, a je-li to 

nezbytné pro blaho a bezpečnost dítěte, 

jako v případech hrozícího únosu, úřad se 

snaží poskytnout tlumočníka, aby se 

zajistilo, že úředníci Úřadu péče o mládež 

budou rozumět obsahu diskuse; 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/13 

Pozměňovací návrh  13 

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 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 

v rámci přeshraničních rodinných sporů 

byly prováděny přesné a nediskriminující 

kontroly postupů a praktik používaných v 

německém systému rodinného práva, 

včetně úřadu Jugendamt; 

vypouští se 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/14 

Pozměňovací návrh  14 

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 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  16a. znovu opakuje, že zásada 

subsidiarity se uplatňuje v záležitostech 

rodinného práva hmotného; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/15 

Pozměňovací návrh  15 

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 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje, že hlášené případy, 

kdy je neněmeckým rodičům bráněno v 

komunikaci se svými dětmi ve společném 

mateřském jazyce během návštěv, 

představují diskriminaci na základě 

jazyka, a jsou rovněž v rozporu s cílem 

podporovat mnohojazyčnost a rozmanitost 

kulturního prostředí v Unii a porušují 

základní práva na svobodu myšlení, 

svědomí a náboženského vyznání; 

vypouští se 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/16 

Pozměňovací návrh  16 

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 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  21a. vyzývá Německo, aby zvýšilo své 

úsilí o zajištění toho, aby rodiče směli 

během návštěv pod dohledem mluvit se 

svými dětmi společným mateřským 

jazykem; 

Or. en 

 

 


