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6.11.2018 B8-0546/11 

Alteração  11 

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 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Condena, nos casos de visitas 

supervisionadas dos progenitores, a 

interrupção abrupta de conversas e a 

proibição do contacto entre progenitores 

não alemães e os seus filhos pelo facto 

desses progenitores não alemães não 

terem adotado o alemão como língua 

durante as conversas com os filhos, tal 

como imposto pelos funcionários do 

Jugendamt; considera que este 

procedimento adotado pelos funcionários 

do Jugendamt constitui uma 

discriminação clara com base na origem e 

na língua contra os progenitores não 

alemães; 

Suprimido 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/12 

Alteração  12 

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 11-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  11-A. Salienta que o Jugendamt permite 

geralmente o uso de uma língua materna 

comum e, se for necessário para o bem-

estar e a segurança da criança, como em 

eventuais casos de rapto, esforça-se por 

disponibilizar um intérprete, a fim de 

garantir que os funcionários do 

Jugendamt compreendem o conteúdo da 

conversa; 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/13 

Alteração  13 

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 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Exorta a Comissão a assegurar a 

realização de controlos rigorosos da 

natureza não discriminatória dos 

procedimentos e práticas utilizados no 

sistema alemão de direito da família, 

incluindo o Jugendamt, no âmbito de 

litígios familiares transfronteiriços; 

Suprimido 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/14 

Alteração  14 

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 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  16-A. Reitera que o princípio da 

subsidiariedade é aplicável em questões de 

direito material da família; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/15 

Alteração  15 

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 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Salienta que os casos denunciados 

em que os progenitores não alemães são 

impedidos de comunicar com os seus 

filhos na sua língua materna comum 

durante as visitas constituem uma 

discriminação em razão da língua, para 

além de serem contrários ao objetivo da 

promoção do multilinguismo e da 

diversidade de culturas na União e 

violarem os direitos fundamentais da 

liberdade de pensamento, de consciência e 

de religião; 

Suprimido 

Or. en 
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6.11.2018 B8-0546/16 

Alteração  16 

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 21-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  21-A. Solicita à Alemanha que 

intensifique os seus esforços no sentido de 

garantir que os progenitores são 

autorizados a utilizar uma língua materna 

comum com os seus filhos durantes as 

visitas supervisionadas; 

Or. en 

 

 


