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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.10.2015 B8-0987/1 

Módosítás  1 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
a Petíciós Bizottság nevében 

A jelzálogra vonatkozó jogszabályok 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
F preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

F. mivel az Aziz ügyben született ítéletet 
(C-415/11. sz. ügy) követıen a spanyol 

hatóságok gyorsított eljárás keretében 

elfogadták a 2013. május 14-i 1/2013 sz. 

törvényt a jelzáloghitel-adósok védelmének 

erısítése érdekében bevezetendı 

intézkedésekrıl, az adósság átütemezésérıl 

és a szociális bérlakásokról (Ley 1/2013 de 

medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de 

la deuda y alquiler social); 

F. mivel az Aziz ügyben született ítéletet 
(C-415/11. sz. ügy) követıen a spanyol 

hatóságok gyorsított eljárás keretében 

elfogadták a 2013. május 14-i 1/2013 sz. 

törvényt a jelzáloghitel-adósok védelmének 

erısítése érdekében bevezetendı 

intézkedésekrıl, az adósság átütemezésérıl 

és a szociális bérlakásokról (Ley 1/2013 de 

medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de 

la deuda y alquiler social); mivel amint 

arra Szpunar uniós fıtanácsnok a 

közelmúltban rámutatott, ez elégtelennek 

bizonyult és nem felel meg a bankok 

tisztességtelen gyakorlatainak 

megakadályozásáról szóló uniós 

jogszabályoknak; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/2 

Módosítás  2 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
a Petíciós Bizottság nevében 

A jelzálogra vonatkozó jogszabályok 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
G preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

G. mivel a C-169/14. sz. ügyben hozott 

ítéletet követıen a spanyol hatóságok 

módosították a jelzálogra vonatkozó 

nemzeti fellebbezési rendszert a 2015. 

május 25-i 9/2015. sz., a 

fizetésképtelenséggel kapcsolatos 

ügyekben bevezetett sürgıs 

intézkedésekrıl szóló törvény (Ley 9/2015 

de medidas urgentes en material concursal) 

záró rendelkezésével, hogy összhangba 

hozzák azt a 93/13/EGK irányelvvel;  

G. mivel a C-169/14. sz. ügyben hozott 

ítéletet követıen a spanyol hatóságok 

módosították a jelzálogra vonatkozó 

nemzeti fellebbezési rendszert a 2015. 

május 25-i 9/2015. sz., a 

fizetésképtelenséggel kapcsolatos 

ügyekben bevezetett sürgıs 

intézkedésekrıl szóló törvény (Ley 9/2015 

de medidas urgentes en material concursal) 

záró rendelkezésével, hogy összhangba 

hozzák azt a 93/13/EGK irányelvvel; mivel 

a törvénynek való megfelelést és a 

törvénynek a jelzálogszerzıdést kötött 

polgárokra gyakorolt hatását még 

megfelelıen értékelni kell; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/3 

Módosítás  3 
Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
a Petíciós Bizottság nevében 

A jelzálogra vonatkozó jogszabályok  

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
H a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ha. mivel 2015 júliusában a katalán 

parlament egyhangúlag elfogadott egy 

népi jogalkotási kezdeményezést a 

kilakoltatások és az energiaszegénység 

ellen; mivel ez azt mutatja, hogy –

megfelelı politikai akarattal – a spanyol 

jogszabályi kereten belül lehetıség van a 

helyzet kezeléséhez szükséges jogi 

mechanizmusok kialakítására; 

Or. en 

 

 


