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6.10.2015 B8-0987/1 

Tarkistus  1 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
vetoomusvaliokunnan puolesta 

Asuntolainalainsäädäntö 

Päätöslauselmaesitys 
Johdanto-osan F kappale 
 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. ottaa huomioon, että asiassa Aziz 

annetun tuomion (asia C-415/11) johdosta 

Espanjan viranomaiset hyväksyivät 

nopeutetulla menettelyllä 14. toukokuuta 

2013 lain 1/2013 toimenpiteistä 

asuntovelallisten suojan, velkojen 

uudelleenjärjestelyn ja sosiaalisen 

vuokraoikeuden vahvistamiseksi (Ley 

1/2013 de medidas para reforzar la 

protección a los deudores hipotecarios, 

restructuración de la deuda y alquiler 

social); 

F. ottaa huomioon, että asiassa Aziz 

annetun tuomion (asia C-415/11) johdosta 

Espanjan viranomaiset hyväksyivät 

nopeutetulla menettelyllä 14. toukokuuta 

2013 lain 1/2013 toimenpiteistä 

asuntovelallisten suojan, velkojen 

uudelleenjärjestelyn ja sosiaalisen 

vuokraoikeuden vahvistamiseksi (Ley 

1/2013 de medidas para reforzar la 

protección a los deudores hipotecarios, 

restructuración de la deuda y alquiler 

social); toteaa, että kuten EU:n 

julkisasiamies Szpunar on äskettäin 

todennut, tämä on osoittautunut 

riittämättömäksi eikä vastaa unionin 

lainsäädäntöä pankkien väärinkäytösten 

estämisestä; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/2 

Tarkistus  2 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
vetoomusvaliokunnan puolesta 

Asuntolainalainsäädäntö 

Päätöslauselmaesitys 
Johdanto-osan G kappale 
 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. ottaa huomioon, että asiassa C-169/14 

annetun tuomion johdosta Espanjan 

viranomaiset muuttivat asuntolainoja 

koskevaa muutoksenhakujärjestelmää 

sisällyttämällä 25. toukokuuta 2015 

annettuun lakiin 9/2015 loppusäännöksen, 

joka koskee kiireellisiä toimenpiteitä 

konkurssiasioissa (Ley 9/2015 de medidas 

urgentes en material concursal), kyseisen 

lain saattamiseksi yhdenmukaiseksi 

direktiivin 93/13/ETY kanssa; 

G. ottaa huomioon, että asiassa C-169/14 

annetun tuomion johdosta Espanjan 

viranomaiset muuttivat asuntolainoja 

koskevaa muutoksenhakujärjestelmää 

sisällyttämällä 25. toukokuuta 2015 

annettuun lakiin 9/2015 loppusäännöksen, 

joka koskee kiireellisiä toimenpiteitä 

konkurssiasioissa (Ley 9/2015 de medidas 

urgentes en material concursal), kyseisen 

lain saattamiseksi yhdenmukaiseksi 

direktiivin 93/13/ETY kanssa; toteaa, ettei 

yhdenmukaisuutta eikä lain todellista 

vaikutusta kansalaisiin, joilla on 

lainasopimuksia, ole vielä arvioitu 

asianmukaisesti; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/3 

Tarkistus  3 
Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
vetoomusvaliokunnan puolesta 

Asuntolainalainsäädäntö 

Päätöslauselmaesitys 
Johdanto-osan H a kappale (uusi) 
 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  Ha. panee merkille, että Katalonian 

parlamentti hyväksyi heinäkuussa 2015 

yksimielisesti lainsäädäntöä koskevan 

kansalaisaloitteen, jolla vastustettiin 

häätöjä ja energiaköyhyyttä; toteaa tämän 

osoittavan, että Espanjan lainsäädäntö 

tarjoaa mahdollisuuden 

lainsäädännöllisiin mekanismeihin 

tilanteen korjaamiseksi, jos vain poliittista 

tahtoa löytyy; 

Or. en 

 

 


