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26.11.2018 B8-0546/21 

Pozměňovací návrh  21 

Yana Toom 

za skupinu ALDE 

 

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 D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že úřad 

Jugendamt je odpovědný za provádění 

rozsudků německých soudů; vzhledem k 

tomu, že široký výklad těchto rozsudků 

úřadem Jugendamt byl často na škodu 

účinné ochraně práv rodičů, kteří nejsou 

německými občany; 

D. vzhledem k tomu, že úřad 

Jugendamt je odpovědný za provádění 

rozsudků německých soudů; vzhledem k 

tomu, že široký výklad těchto rozsudků 

úřadem Jugendamt byl podle 

předkladatelů petic často na škodu účinné 

ochraně práv rodičů, kteří nejsou 

německými občany; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/22 

Pozměňovací návrh  22 

Yana Toom 

za skupinu ALDE 

 

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 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že podle nařízení 

Brusel IIa jsou vnitrostátní orgány povinny 

uznávat a vykonávat rozsudky ve věcech 

týkajících se dětí vydané v jiném členském 

státě; vyjadřuje znepokojení v souvislosti 

se skutečností, že v rodinných sporech 

přeshraničního charakteru mohou německé 

orgány stále odmítnout uznat rozsudek 

soudu přijatý v jiném členském státě v 

případech, kdy nebyly vyslyšeny děti, které 

nedosáhly ani věku tří let; zdůrazňuje, že 

tato skutečnost porušuje zásadu vzájemné 

důvěry s ostatními členskými státy, jejichž 

soudní systém stanoví pro slyšení dětí 

jinou věkovou hranici; 

4. zdůrazňuje, že podle nařízení 

Brusel IIa jsou vnitrostátní orgány povinny 

uznávat a vykonávat rozsudky ve věcech 

týkajících se dětí vydané v jiném členském 

státě; vyjadřuje znepokojení v souvislosti 

se skutečností, že v rodinných sporech 

přeshraničního charakteru mohou údajně 

německé orgány stále odmítnout uznat 

rozsudek soudu přijatý v jiném členském 

státě v případech, kdy nebyly vyslyšeny 

děti, které nedosáhly ani věku tří let; 

zdůrazňuje, že tato skutečnost porušuje 

zásadu vzájemné důvěry s ostatními 

členskými státy, jejichž soudní systém 

stanoví pro slyšení dětí jinou věkovou 

hranici; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/23 

Pozměňovací návrh  23 

Yana Toom 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. trvá na tom, že je důležité, aby 

členské státy sbíraly statistické údaje o 

správních a soudních řízení týkajících se 

péče o dítě a rodičů s cizí státní 

příslušností, zejména o výsledcích 

soudních rozhodnutí, aby vznikla podrobná 

analýza existujících trendů v průběhu času 

a zajistily se příslušné ukazatele; 

6. zdůrazňuje, že je důležité, aby 

členské státy sbíraly statistické údaje o 

správních a soudních řízení týkajících se 

péče o dítě a rodičů s cizí státní 

příslušností, zejména o výsledcích 

soudních rozhodnutí, aby vznikla podrobná 

analýza existujících trendů v průběhu času 

a zajistily se příslušné ukazatele; 

  

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/24 

Pozměňovací návrh  24 

Yana Toom 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. silně kritizuje skutečnost, že 

neexistují statistické údaje o počtu případů, 

kdy v Německu nebylo rozhodnutí soudu v 

souladu s doporučeními úřadu Jugendamt, 

a o výsledcích rodinných sporů týkajících 

se dětí mezinárodních párů, a to i navzdory 

tomu, že bylo po léta opakovaně 

požadováno, aby byly takovéto údaje 

shromažďovány a zveřejňovány; 

9. vyjadřuje politování nad 

skutečností, že neexistují statistické údaje 

o počtu případů, kdy v Německu nebylo 

rozhodnutí soudu v souladu s 

doporučeními úřadu Jugendamt, a o 

výsledcích rodinných sporů týkajících se 

dětí mezinárodních párů, a to i navzdory 

tomu, že bylo po léta opakovaně 

požadováno, aby byly takovéto údaje 

shromažďovány a zveřejňovány; 

Or. en 

 

 


