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Pakeitimas  1 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
Verts/ALE frakcijos vardu 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
Peticijų komiteto vardu 

Teis÷s aktai, kuriais reglamentuojama hipoteka 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
F konstatuojamoji dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

F. kadangi, pri÷mus sprendimą Aziz (C-

415/11), Ispanijos valdžios institucijos 

pagal pagreitintą procedūrą pri÷m÷ 

2013 m. geguž÷s 14 d. Įstatymą Nr. 1/2013 

d÷l priemonių, skirtų hipotekos skolininkų 

apsaugai sustiprinti, skolos 

restruktūrizavimo ir socialinio būsto 

nuomos (isp. Ley 1/2013 de medidas para 

reforzar la proteccion a los deudores 

hipotecarios, restructuracion de la deuda y 

alquiler social); 

F. kadangi, pri÷mus sprendimą Aziz (C-

415/11), Ispanijos valdžios institucijos 

pagal pagreitintą procedūrą pri÷m÷ 

2013 m. geguž÷s 14 d. Įstatymą Nr. 1/2013 

d÷l priemonių, skirtų hipotekos skolininkų 

apsaugai sustiprinti, skolos 

restruktūrizavimo ir socialinio būsto 

nuomos (isp. Ley 1/2013 de medidas para 

reforzar la proteccion a los deudores 

hipotecarios, restructuracion de la deuda y 

alquiler social); kadangi, kaip neseniai 

pažym÷jo ES teisingumo Teismo 

generalinis advokatas M. Szpunar, šito 

nepakako ir tai neatitinka ES teis÷s aktų 

d÷l bankų piktnaudžiavimo prevencijos; 

Or. en 
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Pakeitimas  2 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
Verts/ALE frakcijos vardu 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
Peticijų komiteto vardu 

Teis÷s aktai, kuriais reglamentuojama hipoteka 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
G konstatuojamoji dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

G. kadangi, pri÷mus sprendimą byloje C-

169/14, Ispanijos valdžios institucijos 

2015 m. geguž÷s 25 d. Įstatymo Nr. 9/2015 

d÷l skubių priemonių sprendžiant bankroto 

klausimus (isp. Ley 9/2015 de medidas 

urgentes en material concursal) 

paskutiniąja nuostata iš dalies pakeit÷ 

nacionalinę skundų d÷l hipotekos teikimo 

sistemą, siekdamos ją suderinti su 

Direktyvos 93/13/EBB reikalavimais;  

G. kadangi, pri÷mus sprendimą byloje C-

169/14, Ispanijos valdžios institucijos 

2015 m. geguž÷s 25 d. Įstatymo Nr. 9/2015 

d÷l skubių priemonių sprendžiant bankroto 

klausimus (isp. Ley 9/2015 de medidas 

urgentes en material concursal) 

paskutiniąja nuostata iš dalies pakeit÷ 

nacionalinę skundų d÷l hipotekos teikimo 

sistemą, siekdamos ją suderinti su 

Direktyvos 93/13/EBB reikalavimais; 

kadangi šis suderinimas ir faktinis šio 

įstatymo poveikis hipotekos sutartis 

sudariusiems piliečiams dar turi būti 

tinkamai įvertintas; 

Or. en 
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Pakeitimas  3 
Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
Peticijų komiteto vardu 

Teis÷s aktai, kuriais reglamentuojama hipoteka 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
H a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Ha. kadangi Katalonijos parlamentas 

2015 m. liepos m÷n. vienbalsiai pri÷m÷ 

Visuotinę teis÷kūros iniciatyvą prieš 

iškeldinimą ir energijos nepriteklių; 

kadangi tai rodo, kad Ispanijos teisin÷ 

sistema leidžia parengti teisinius 

mechanizmus, reikalingus šiai problemai 

spręsti, jei tik turima politin÷s valios; 

Or. en 

 

 


