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26.11.2018 B8-0546/17 

Pozměňovací návrh  17 

Peter Jahr 

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 odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že rodiče, kteří 

nejsou občany Německa, si ve svých 

peticích stěžují na to, že při rodinných 

sporech týkajících se dětí jim vnitrostátní 

orgány jejich země původu v případech 

diskriminačních nebo znevýhodňujících 

soudních a správních postupů, které vůči 

nim uplatňovaly německé orgány, včetně 

úřadu Jugendamt,  neposkytly dostatečné 

poradenství a právní služby, nebo je 

neposkytly vůbec; 

G. vzhledem k tomu, že rodiče, kteří 

nejsou občany Německa, si ve svých 

peticích stěžují na to, že při rodinných 

sporech týkajících se dětí jim vnitrostátní 

orgány jejich země původu v případech 

údajně diskriminačních nebo 

znevýhodňujících soudních a správních 

postupů, které vůči nim uplatňovaly 

německé orgány, včetně úřadu Jugendamt,  

neposkytly dostatečné poradenství a právní 

služby, nebo je neposkytly vůbec; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/18 

Pozměňovací návrh  18 

Peter Jahr 

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 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. poukazuje na dlouhodobou práci 

Petičního výboru, kterou výbor vykonává v 

souvislosti s peticemi týkajícími se úlohy 

úřadu Jugendamt; bere na vědomí 

podrobné odpovědi příslušného německého 

ministerstva ohledně fungování německého 

systému rodinného práva, nicméně 

zdůrazňuje, že Petičnímu výboru jsou 

neustále zasílány petice týkající se údajné 

diskriminace rodičů, kteří nejsou občany 

Německa; 

3. poukazuje na dlouhodobou práci 

Petičního výboru, kterou výbor vykonává v 

souvislosti s peticemi týkajícími se úlohy 

úřadu Jugendamt; bere na vědomí 

podrobné odpovědi příslušného německého 

ministerstva ohledně fungování německého 

systému rodinného práva, nicméně 

zdůrazňuje, že Petiční výbor za posledních 

deset let obdržel více než 60 petic a 

soustavně mu jsou zasílány petice týkající 

se údajné diskriminace rodičů, kteří nejsou 

občany Německa; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/19 

Pozměňovací návrh  19 

Peter Jahr 

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 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  4a. připomíná, že Petiční výbor vyslal 

v roce 2011 do Německa zjišťovací misi a 

že tato mise nenalezla žádné důkazy o 

tom, že neněmečtí rodiče čelí v 

přeshraničních rodinných sporech ze 

strany Úřadu péče o mládež systematické 

diskriminaci; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/20 

Pozměňovací návrh  20 

Peter Jahr 

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 23 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  23a. vyzývá členské státy, aby zavedly 

cílená opatření ke zlepšení právní 

podpory, pomoci, poradenství a podávání 

informací pro své státní příslušníky v 

přeshraničních rodinných sporech 

týkajících se dětí; v této souvislosti 

poznamenává, že příslušná německá 

spolková ministerstva zřídila německé 

ústřední kontaktní místo pro přeshraniční 

rodinné spory, které má poskytovat 

poradenství a informace při 

přeshraničních rodinných sporech 

týkajících se rodičovské odpovědnosti; 

Or. en 

 

 


