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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.10.2015 B8-0987/1 

Grozījums Nr.  1 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
Verts/ALE grupas vārdā 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
Lūgumrakstu komitejas vārdā 

Tiesību akti hipotekāro kredītu jomā 

Rezolūcijas priekšlikums 
F apsvērums 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

F. tā kā, Ħemot vērā ES Tiesas spriedumu 

Aziz lietā (C-415/11), Spānijas iestādes, 

piemērojot paātrinātu procedūru, pieĦēma 

2013. gada 14. maija Likumu Nr. 1/2013 

par pasākumiem hipotekārā kredīta Ħēmēju 

aizsardzības pastiprināšanai, parāda 

pārstrukturēšanu un sociālo īri (Ley 

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

reforzar la proteccion a los deudores 

hipotecarios, restructuracion de la deuda y 

alquiler social); 

F. tā kā, Ħemot vērā ES Tiesas spriedumu 

Aziz lietā (C-415/11), Spānijas iestādes, 

piemērojot paātrinātu procedūru, pieĦēma 

2013. gada 14. maija Likumu Nr. 1/2013 

par pasākumiem hipotekārā kredīta Ħēmēju 

aizsardzības pastiprināšanai, parāda 

pārstrukturēšanu un sociālo īri (Ley 

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

reforzar la proteccion a los deudores 

hipotecarios, restructuracion de la deuda y 

alquiler social); tā kā saskaĦā ar ES 
ăenerāladvokāta M. Szpunar norādīto 
minētā likuma pieĦemšana ir izrādījusies 
nepietiekama un neatbilst ES tiesību 
aktiem par banku īstenotas Ĝauprātīgas 
prakses nepieĜaušanu; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/2 

Grozījums Nr.  2 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
Verts/ALE grupas vārdā 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
Lūgumrakstu komitejas vārdā 

Tiesību akti hipotekāro kredītu jomā 

Rezolūcijas priekšlikums 
G apsvērums 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

G. tā kā, Ħemot vērā ES Tiesas spriedumu 

lietā C-169/14, Spānijas iestādes grozīja 

valsts pārsūdzības sistēmu hipotekārās 

kreditēšanas jomā, 2015. gada 25. maija 

Likumā Nr. 9/2015 par steidzamiem 

pasākumiem saistībā ar bankrotu (Ley 

9/2015, de 25 de mayo, de medidas 

urgentes en material concursal) iekĜaujot 

nobeiguma noteikumu, lai nodrošinātu šī 

tiesību akta atbilstību Direktīvai 

93/13/EEK;  

G. tā kā, Ħemot vērā ES Tiesas spriedumu 

lietā C-169/14, Spānijas iestādes grozīja 

valsts pārsūdzības sistēmu hipotekārās 

kreditēšanas jomā, 2015. gada 25. maija 

Likumā Nr. 9/2015 par steidzamiem 

pasākumiem saistībā ar bankrotu (Ley 

9/2015, de 25 de mayo, de medidas 

urgentes en material concursal) iekĜaujot 

nobeiguma noteikumu, lai nodrošinātu šī 

tiesību akta atbilstību Direktīvai 

93/13/EEK; tā kā vēl ir pienācīgi jāizvērtē 

minētā likuma atbilstība Direktīvai 
93/13/EEK un tā faktiskā ietekme uz 
iedzīvotājiem, kuri ir noslēguši hipotekārā 
kredīta līgumus; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/3 

Grozījums Nr.  3 
Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
Lūgumrakstu komitejas vārdā 

Tiesību akti hipotekāro kredītu jomā 

Rezolūcijas priekšlikums 
Ha apsvērums (jauns) 
 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 H.a tā kā Katalonijas parlaments 
2015. gada jūlijā vienprātīgi pieĦēma 
tautas likumdošanas iniciatīvu, kas vērsta 
pret izlikšanu no mājām un enerăētisko 
nabadzību; tā kā tas liecina par to, ka 
pastāv iespēja Spānijas tiesiskajā 
regulējumā paredzēt juridiskus 
mehānismus minētās situācijas 
apkarošanai, ja vien ir attiecīga politiskā 
griba; 

Or. en 

 

 


