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6.10.2015 B8-0987/1 

Изменение  1 

Маргрете Аукен, Ернест Уртасун, Жозеп-Мария Терикабрас, Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

Марина Албиол Гусман, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0987/2015 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

Законодателство относно ипотеките 

Предложение за резолюция 

Съображение Е 

 

Предложение за резолюция Изменение 

E. като има предвид, че в резултат на 

решението, постановено по делото Aziz 

(Дело C-415/11), испанските органи 

приеха по ускорена процедура Закон 

1/2013 от 14 май 2013 г. относно 

приемането на мерки за засилване на 

защитата на длъжниците по ипотечни 

кредити, преструктурирането на 

задълженията и социалните наеми (Ley 

1/2013, de 14 de mayo, de medidas para 

reforzar la proteccion a los deudores 

hipotecarios, restructuracion de la deuda y 

alquiler social); 

Е. като има предвид, че в резултат на 

решението, постановено по делото Aziz 

(Дело C-415/11), испанските органи 

приеха по ускорена процедура Закон 

1/2013 от 14 май 2013 г. относно 

приемането на мерки за засилване на 

защитата на длъжниците по ипотечни 

кредити, преструктурирането на 

задълженията и социалните наеми (Ley 

1/2013, de 14 de mayo, de medidas para 

reforzar la proteccion a los deudores 

hipotecarios, restructuracion de la deuda y 

alquiler social); като има предвид, че 

както наскоро отбеляза генералният 

адвокат Шпунар, това се оказа 

недостатъчно и не изпълнява 

европейското законодателство 

относно предотвратяването на 

неправомерни практики от страна на 

банките; 

Or. en 
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Изменение  2 

Маргрете Аукен, Ернест Уртасун, Жозеп-Мария Терикабрас, Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

Марина Албиол Гусман, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0987/2015 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

Законодателство относно ипотеките 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че в резултат на 

решението, постановено по Дело C-

169/14, испанските органи измениха 

националната система за обжалване на 

ипотечните кредити чрез 

заключителната разпоредба на Закон 

9/2015 от 25 май 2015 г. относно спешни 

мерки по отношение на въпроси, 

свързани с несъстоятелност (Ley 9/2015, 

de 25 de mayo, de medidas urgentes en 

material concursal), за да я приведат в 

съответствие с Директива 93/13/ЕИО;  

Ж. като има предвид, че в резултат на 

решението, постановено по Дело C-

169/14, испанските органи измениха 

националната система за обжалване на 

ипотечните кредити чрез 

заключителната разпоредба на Закон 

9/2015 от 25 май 2015 г. относно спешни 

мерки по отношение на въпроси, 

свързани с несъстоятелност (Ley 9/2015, 

de 25 de mayo, de medidas urgentes en 

material concursal), за да я приведат в 

съответствие с Директива 93/13/ЕИО; 

като има предвид, че спазването и 

действителното въздействие на 

настоящия закон върху гражданите 

със сключени ипотечни договори все 

още предстоят да бъдат надлежно 

оценени; 

Or. en 
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Изменение  3 

Ернест Уртасун, Жозеп-Мария Терикабрас, Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0987/2015 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

Законодателство относно ипотеките  

Предложение за резолюция 

Съображение З a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Зa. като има предвид, че през 

юли 2015 г. Парламентът на 

Каталония единодушно прие 

Гражданска законодателна 

инициатива срещу съдебните 

отстранения и енергийната бедност; 

като има предвид, че това показва, че 

в рамките на испанската правна 

уредба съществува възможност да се 

въведат механизми за борба с тази 

ситуация, ако е налице политическа 

воля; 

Or. en 

 

 


