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6.11.2018 B8-0546/11 

Amendement  11 

Julia Pitera 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

De rol van het Duitse bureau voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende 

familiegeschillen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. veroordeelt het feit dat, indien 

niet-Duitse ouders zich in het geval van 

omgang onder toezicht niet houden aan 

de methode van ambtenaren van het 

Jugendamt dat er in gesprekken met hun 

kinderen Duits moet worden gesproken, 

het gesprek abrupt onderbroken wordt en 

het contact tussen de niet-Duitse ouder en 

het kind wordt verboden; is van mening 

dat deze methode van de ambtenaren van 

het Jugendamt een duidelijk geval van 

discriminatie van niet-Duitse ouders op 

basis van herkomst en taal vormt; 

Schrappen 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/12 

Amendement  12 

Julia Pitera 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

De rol van het Duitse bureau voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende 

familiegeschillen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  11 bis. benadrukt het feit dat het 

Jugendamt over het algemeen het gebruik 

van een gemeenschappelijke moedertaal 

toestaat en dat het, als dit nodig is voor 

het welzijn en de veiligheid van het kind, 

bijvoorbeeld in mogelijke 

ontvoeringszaken, een tolk ter 

beschikking tracht te stellen om ervoor te 

zorgen dat de Jugendamt-functionarissen 

de inhoud van de discussie begrijpen; 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/13 

Amendement  13 

Julia Pitera 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

De rol van het Duitse bureau voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende 

familiegeschillen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. verzoekt de Commissie ervoor te 

zorgen dat er nauwkeurig op wordt 

toegezien dat de in het Duitse 

familierechtstelsel gebruikte procedures 

en praktijken, ook die van het Jugendamt, 

in het kader van familiegeschillen met 

grensoverschrijdende gevolgen, niet 

discriminerend zijn; 

Schrappen 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/14 

Amendement  14 

Julia Pitera 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

De rol van het Duitse bureau voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende 

familiegeschillen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  16 bis. herhaalt dat het 

subsidiariteitsbeginsel van toepassing is in 

kwesties in verband met het materiële 

familierecht; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/15 

Amendement  15 

Julia Pitera 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

De rol van het Duitse bureau voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende 

familiegeschillen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt dat er in de genoemde 

gevallen waarin het niet-Duitse ouders 

belet werd om tijdens bezoeken met hun 

kinderen de onderling gebruikelijke taal 

te spreken, sprake is van discriminatie op 

grond van taal, en dat dit ook in strijd is 

met het streven naar stimulering van 

meertaligheid en diversiteit van culturele 

achtergronden in de Unie, en haaks staat 

op de grondrechten van vrijheid van 

gedachte, geweten en godsdienst; 

Schrappen 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/16 

Amendement  16 

Julia Pitera 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

De rol van het Duitse bureau voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende 

familiegeschillen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  21 bis. verzoekt Duitsland zijn 

inspanningen op te voeren om ervoor te 

zorgen dat ouders een 

gemeenschappelijke moedertaal met hun 

kinderen mogen gebruiken tijdens 

begeleid bezoek; 

Or. en 

 

 


