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6.10.2015 B8-0987/1 

Pozměňovací návrh  1 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
za skupinu Verts/ALE 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
za Petiční výbor 

Právní předpisy v oblasti hypoték 

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění F 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že španělské orgány 

přijaly v důsledku rozhodnutí ve věci Aziz 

(C-415/11) v rámci zrychleného postupu 

zákon 1/2013 ze dne 14. května 2013 

o opatřeních posilujících ochranu 

zástavních dlužníků, restrukturalizaci 

dluhu a sociální bydlení (Ley 1/2013 de 

medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, restructuración de la 

deuda y alquiler social); 

F. vzhledem k tomu, že španělské orgány 

přijaly v důsledku rozhodnutí ve věci Aziz 

(C-415/11) v rámci zrychleného postupu 

zákon 1/2013 ze dne 14. května 2013 

o opatřeních posilujících ochranu 

zástavních dlužníků, restrukturalizaci 

dluhu a sociální bydlení (Ley 1/2013 de 

medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, restructuración de la 

deuda y alquiler social); vzhledem k tomu, 

že generální advokát Szpunar nedávno 

poukázal na to, že se tento postup ukázal 

jako nedostatečný a nesplňuje požadavky 

evropských právních předpisů pro 

předcházení nekalým praktikám, jichž se 

dopouštějí banky;       

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/2 

Pozměňovací návrh  2 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
za skupinu Verts/ALE 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
za Petiční výbor 

Právní předpisy v oblasti hypoték 

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění G 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že španělské orgány 

změnily v důsledku rozhodnutí ve věci C-

169/14 vnitrostátní systém opravných 

prostředků v oblasti hypoték, a to 

závěrečným ustanovením zákona 9/2015 ze 

dne 25. května 2015 o naléhavých 

opatřeních týkajících se úpadku (Ley 

9/2015 de medidas urgentes en material 

concursal), aby jej uvedly do souladu se 

směrnicí 93/13/EHS;  

G. vzhledem k tomu, že španělské orgány 

změnily v důsledku rozhodnutí ve věci C-

169/14 vnitrostátní systém opravných 

prostředků v oblasti hypoték, a to 

závěrečným ustanovením zákona 9/2015 ze 

dne 25. května 2015 o naléhavých 

opatřeních týkajících se úpadku (Ley 

9/2015 de medidas urgentes en material 

concursal), aby jej uvedly do souladu se 

směrnicí 93/13/EHS; vzhledem k tomu, že 

soulad se směrnicí a skutečný dopad 

tohoto zákona na občany, kteří mají 

uzavřené hypoteční smlouvy, nebyl dosud 

náležitě zhodnocen;  

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/3 

Pozměňovací návrh  3 
Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
za Petiční výbor 

Právní předpisy v oblasti hypoték  

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění H a (nový 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha. vzhledem k tomu, že v červenci 2015 

katalánský parlament jednomyslně přijal 

legislativní podnět veřejnosti proti 

vystěhovávání osob a energetické 

chudobě; vzhledem k tomu, že z této 

skutečnosti vyplývá, že kde existuje 

politická vůle, je rovněž ve španělském 

právním rámci možné zavést právní 

mechanismy pro řešení této situace;   

Or. en 

 

 


