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26.11.2018 B8-0546/17 

Alteração  17 

Peter Jahr 

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 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que os progenitores 

não alemães denunciaram nas suas petições 

o insuficiente aconselhamento e apoio 

jurídico, ou a sua falta, por parte das 

autoridades nacionais do seu país de 

origem nos casos em que foram alvo de 

procedimentos judiciais e administrativos 

discriminatórios ou desvantajosos adotados 

pelas autoridades alemãs, incluindo o 

Jugendamt, em litígios familiares 

envolvendo crianças; 

G. Considerando que os progenitores 

não alemães denunciaram nas suas petições 

o insuficiente aconselhamento e apoio 

jurídico, ou a sua falta, por parte das 

autoridades nacionais do seu país de 

origem nos casos em que, alegadamente, 

foram alvo de procedimentos judiciais e 

administrativos discriminatórios ou 

desvantajosos adotados pelas autoridades 

alemãs, incluindo o Jugendamt, em litígios 

familiares envolvendo crianças; 

Or. en 



 

AM\1170136PT.docx  PE631.530v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

26.11.2018 B8-0546/18 

Alteração  18 

Peter Jahr 

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 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Salienta o trabalho de longa data 

que a Comissão das Petições leva a cabo 

no que diz respeito ao tratamento de 

petições relativas ao papel do Jugendamt; 

assinala as respostas dadas pelo ministério 

alemão competente sobre o funcionamento 

do sistema alemão de direito da família, 

sublinhando, porém, que a Comissão das 

Petições recebe continuamente petições 

relativas à alegada discriminação do 

progenitor não alemão; 

3. Salienta o trabalho de longa data 

que a Comissão das Petições leva a cabo 

no que diz respeito ao tratamento de 

petições relativas ao papel do Jugendamt; 

assinala as respostas dadas pelo ministério 

alemão competente sobre o funcionamento 

do sistema alemão de direito da família, 

sublinhando, porém, que a Comissão das 

Petições recebeu mais de 60 petições nos 

últimos dez anos, e continua a receber, 

relativas à alegada discriminação do 

progenitor não alemão; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/19 

Alteração  19 

Peter Jahr 

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 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-A. Recorda que, em 2011, a Comissão 

das Petições enviou uma missão de 

informação à Alemanha, a qual não 

encontrou elementos que indiquem que os 

progenitores não alemães são alvo de 

discriminação sistemática por parte do 

Jugendamt em litígios familiares com 

implicações transfronteiriças; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/20 

Alteração  20 

Peter Jahr 

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 23-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  23-A. Insta os Estados-Membros a 

aplicarem medidas específicas destinadas 

a melhorar o apoio, a ajuda, o 

aconselhamento e a informação jurídica 

aos seus nacionais em litígios familiares 

transfronteiriços que envolvam crianças; 

regista, neste contexto, que os ministérios 

alemães competentes a nível federal 

criaram um ponto de contacto central 

alemão para os conflitos familiares 

transfronteiriços, a fim de prestar 

aconselhamento e informações em litígios 

familiares transfronteiriços que envolvam 

questões de responsabilidade parental; 

Or. en 

 

 


