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26.11.2018 B8-0546/21 

Alteração  21 

Yana Toom 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que o Jugendamt é 

responsável pela aplicação das decisões 

tomadas pelos tribunais alemães; que a 

interpretação lata destas decisões por parte 

do Jugendamt tem sido frequentemente 

prejudicial para a proteção efetiva dos 

direitos dos progenitores não alemães; 

D. Considerando que o Jugendamt é 

responsável pela aplicação das decisões 

tomadas pelos tribunais alemães; que a 

interpretação lata destas decisões por parte 

do Jugendamt tem sido, de acordo com os 

peticionários, frequentemente prejudicial 

para a proteção efetiva dos direitos dos 

progenitores não alemães; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/22 

Alteração  22 

Yana Toom 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Salienta a obrigação, definida no 

Regulamento Bruxelas II-A, de as 

autoridades nacionais reconhecerem e 

executarem sentenças proferidas noutro 

Estado-Membro em casos relacionados 

com menores; manifesta a sua preocupação 

pelo facto de, nos litígios familiares com 

implicações transfronteiriças, as 

autoridades alemãs poderem recusar 

sistematicamente o reconhecimento de 

decisões judiciais tomadas noutros 

Estados-Membros nos casos em que as 

crianças com idade igual ou inferior a três 

anos não tenham sido ouvidas; sublinha 

que este aspeto põe em causa o princípio 

da confiança mútua em relação a outros 

Estados-Membros cujos sistemas jurídicos 

estabelecem limites de idade diferentes 

para a audição de uma criança; 

4. Salienta a obrigação, definida no 

Regulamento Bruxelas II-A, de as 

autoridades nacionais reconhecerem e 

executarem sentenças proferidas noutro 

Estado-Membro em casos relacionados 

com menores; manifesta a sua preocupação 

pelo facto de, nos litígios familiares com 

implicações transfronteiriças, as 

autoridades alemãs poderem, 

alegadamente, recusar sistematicamente o 

reconhecimento de decisões judiciais 

tomadas noutros Estados-Membros nos 

casos em que as crianças com idade igual 

ou inferior a três anos não tenham sido 

ouvidas; sublinha que este aspeto põe em 

causa o princípio da confiança mútua em 

relação a outros Estados-Membros cujos 

sistemas jurídicos estabelecem limites de 

idade diferentes para a audição de uma 

criança; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/23 

Alteração  23 

Yana Toom 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Insiste na importância de os 

Estados-Membros recolherem dados 

estatísticos sobre os processos 

administrativos e judiciais relativos à 

guarda de crianças e que envolvem 

progenitores estrangeiros, em particular 

sobre os resultados dos acórdãos, a fim de 

permitir fazer uma análise pormenorizada 

das tendências registadas ao longo do 

tempo e fornecer índices de referência; 

6. Sublinha a importância de os 

Estados-Membros recolherem dados 

estatísticos sobre os processos 

administrativos e judiciais relativos à 

guarda de crianças e que envolvem 

progenitores estrangeiros, em particular 

sobre os resultados dos acórdãos, a fim de 

permitir fazer uma análise pormenorizada 

das tendências registadas ao longo do 

tempo e fornecer índices de referência; 

  

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/24 

Alteração  24 

Yana Toom 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Critica veementemente a ausência 

de dados estatísticos sobre o número de 

casos na Alemanha em que as decisões 

judiciais não respeitaram as 

recomendações do Jugendamt e sobre os 

resultados de litígios familiares que 

envolvem crianças de casais binacionais, 

apesar dos reiterados pedidos, ao longo de 

muitos anos, para que esses dados fossem 

recolhidos e publicados; 

9. Lamenta a ausência de dados 

estatísticos sobre o número de casos na 

Alemanha em que as decisões judiciais não 

respeitaram as recomendações do 

Jugendamt e sobre os resultados de litígios 

familiares que envolvem crianças de casais 

binacionais, apesar dos reiterados pedidos, 

ao longo de muitos anos, para que esses 

dados fossem recolhidos e publicados; 

Or. en 

 

 


