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6.10.2015 B8-0987/1 

Poprawka  1 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
w imieniu grupy Verts/ALE 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
w imieniu Komisji Petycji 

Prawo hipoteczne i ryzykowne instrumenty finansowe w Hiszpanii 

Projekt rezolucji 
Motyw F 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, Ŝe w wyniku 

orzeczenia w sprawie Aziz (C-415/11) 

władze Hiszpanii przyjęły w trybie 

przyspieszonym ustawę 1/2013 z dnia 14 

maja 2013r. dotyczącą środków słuŜących 

wzmocnieniu ochrony kredytobiorców 

hipotecznych, restrukturyzacji długu oraz 

mieszkań czynszowych (Ley 1/2013 de 

medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de 

la deuda y alquiler social); 

F. mając na uwadze, Ŝe w wyniku 

orzeczenia w sprawie Aziz (C-415/11) 

władze Hiszpanii przyjęły w trybie 

przyspieszonym ustawę 1/2013 z dnia 14 

maja 2013r. dotyczącą środków słuŜących 

wzmocnieniu ochrony kredytobiorców 

hipotecznych, restrukturyzacji długu oraz 

mieszkań czynszowych (Ley 1/2013 de 

medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de 

la deuda y alquiler social); mając na 

uwadze – na co zwrócił uwagę rzecznik 

generalny UE M. Szpunar – Ŝe przyjęcie 

ustawy okazało się niewystarczające i nie 

odpowiada wymogom prawa 

europejskiego dotyczącym zapobiegania 

naduŜyciom ze strony banków; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/2 

Poprawka  2 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
w imieniu grupy Verts/ALE 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
w imieniu Komisji Petycji 

Prawo hipoteczne i ryzykowne instrumenty finansowe w Hiszpanii 

Projekt rezolucji 
Motyw G 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, Ŝe w wyniku 

orzeczenia w sprawie C-169/14 władze 

Hiszpanii zmieniły krajowy system 

apelacyjny dotyczący kredytów 

hipotecznych za pośrednictwem ustawy 

9/2015 z dnia 25 maja 2015r. w sprawie 

podjęcia pilnych środków w przypadku 

upadłości (Ley 9/2015 de medidas urgentes 

en material concursal) w celu dostosowania 

go do dyrektywy 93/13/EWG;  

G. mając na uwadze, Ŝe w wyniku 

orzeczenia w sprawie C-169/14 władze 

Hiszpanii zmieniły krajowy system 

apelacyjny dotyczący kredytów 

hipotecznych za pośrednictwem ustawy 

9/2015 z dnia 25 maja 2015r. w sprawie 

podjęcia pilnych środków w przypadku 

upadłości (Ley 9/2015 de medidas urgentes 

en material concursal) w celu dostosowania 

go do dyrektywy 93/13/EWG; mając na 

uwadze, Ŝe nadal nie ma pełnej oceny tego 

dostosowania przepisów oraz 

rzeczywistego wpływu ustawy na obywateli 

posiadających kredyty hipoteczne; 

Or. en 
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Poprawka  3 
Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
w imieniu Komisji Petycji 

Prawo hipoteczne i ryzykowne instrumenty finansowe w Hiszpanii  

Projekt rezolucji 
Motyw H a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, Ŝe w lipcu 2015 r. 

parlament Katalonii jednogłośnie przyjął 

obywatelską inicjatywę ustawodawczą 

sprzeciwiającą się eksmisjom i ubóstwu 

energetycznemu; mając na uwadze, Ŝe 

pokazuje to, iŜ moŜliwe jest wprowadzenie 

do hiszpańskiego prawa mechanizmów 

prawnych umoŜliwiających zwalczanie 

takich sytuacji, jeŜeli wystąpi wola 

polityczna; 

Or. en 

 

 


