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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.11.2018 B8-0546/11 

Τροπολογία  11 

Julia Pitera 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καταδικάζει το γεγονός ότι, σε 

περιπτώσεις εποπτευόμενου δικαιώματος 

επίσκεψης, η μη συμμόρφωση των μη 

γερμανών γονέων με τη διαδικασία που 

εφαρμόζουν οι υπάλληλοι της Jugendamt 

να χρησιμοποιείται η γερμανική γλώσσα 

κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τα 

παιδιά τους έχει οδηγήσει σε απότομη 

διακοπή των συνομιλιών και σε 

απαγόρευση επαφής μεταξύ των μη 

γερμανών γονέων και των παιδιών τους· 

πιστεύει ότι η εν λόγω διαδικασία που 

τηρείται από τους υπαλλήλους της 

Jugendamt συνιστά σαφώς δυσμενή 

διάκριση λόγω καταγωγής και γλώσσας 

εις βάρος μη γερμανών γονέων· 

Διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.11.2018 B8-0546/12 

Τροπολογία  12 

Julia Pitera 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  11α. τονίζει ότι η Jugendamt επιτρέπει 

κατά κανόνα τη χρήση κοινής μητρικής 

γλώσσας και, εάν χρειάζεται για την 

ευημερία και την ασφάλεια του παιδιού, 

όπως σε πιθανές περιπτώσεις απαγωγής, 

προσπαθεί να παρέχει διερμηνέα, 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 

υπάλληλοι της Jugendamt κατανοούν το 

περιεχόμενο της συζήτησης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.11.2018 B8-0546/13 

Τροπολογία  13 

Julia Pitera 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. καλεί την Επιτροπή να διεξάγει 

διεξοδικούς ελέγχους σχετικά με τον 

μεροληπτικό χαρακτήρα των 

διαδικασιών και πρακτικών που 

χρησιμοποιούνται στο γερμανικό 

σύστημα οικογενειακού δικαίου, και 

στους κόλπους της Jugendamt, στο 

πλαίσιο διασυνοριακών οικογενειακών 

διαφορών· 

Διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.11.2018 B8-0546/14 

Τροπολογία  14 

Julia Pitera 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  16α. επαναλαμβάνει ότι η αρχή της 

επικουρικότητας εφαρμόζεται σε θέματα 

ουσιαστικού οικογενειακού δικαίου· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.11.2018 B8-0546/15 

Τροπολογία  15 

Julia Pitera 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. τονίζει ότι οι καταγγελίες, 

σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται σε 

μη γερμανούς γονείς να επικοινωνούν με 

τα παιδιά τους στην κοινή μητρική τους 

γλώσσα κατά τη διάρκεια των 

επισκέψεων, συνιστούν διάκριση λόγω 

γλώσσας και επίσης αντιστρατεύονται 

τον στόχο της προώθησης της 

πολυγλωσσίας και της πολυμορφίας του 

πολιτιστικού υπόβαθρου εντός της 

Ένωσης, κατά παράβαση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας 

της σκέψης, της συνείδησης και της 

θρησκείας· 

Διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.11.2018 B8-0546/16 

Τροπολογία  16 

Julia Pitera 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 21 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  21α. καλεί τη Γερμανία να εντείνει τις 

προσπάθειές της προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι οι γονείς θα έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν μια κοινή 

με τα παιδιά τους μητρική γλώσσα κατά 

τη διάρκεια των υπό εποπτεία 

επισκέψεων· 

Or. en 

 

 


