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6.10.2015 B8-0987/1 

Amendamentul 1 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
în numele Grupului Verts/ALE 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
în numele Comisiei pentru petiții 

Legislația privind creditele ipotecare 

Propunere de rezoluție 
Considerentul F 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât, ca urmare a hotărârii pronunțate 
în cauza Aziz (cauza C-415/11), 
autoritățile spaniole au adoptat, prin 
procedura accelerată, Legea 1/2013 din 14 

mai 2013 privind măsurile pentru 
îmbunătățirea protecției debitorilor 
ipotecari, restructurarea datoriilor și 

închirierea de locuințe sociale (Ley 1/2013 
de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de 
la deuda y alquiler social); 

F. întrucât, ca urmare a hotărârii pronunțate 
în cauza Aziz (cauza C-415/11), 
autoritățile spaniole au adoptat, prin 
procedura accelerată, Legea 1/2013 din 14 

mai 2013 privind măsurile pentru 
îmbunătățirea protecției debitorilor 
ipotecari, restructurarea datoriilor și 

închirierea de locuințe sociale (Ley 1/2013 
de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de 
la deuda y alquiler social); întrucât, astfel 
cum a observat de curând avocatul 
general al UE Szpunar, această măsură s-
a dovedit a fi insuficientă și nu este în 
conformitate cu legislația europeană 
privind prevenirea practicilor abuzive din 
partea băncilor;   

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/2 

Amendamentul 2 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
în numele Grupului Verts/ALE 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
în numele Comisiei pentru petiții 
Legislația privind creditele ipotecare 

Propunere de rezoluție 
Considerentul G 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât, ca urmare a hotărârii 
pronunțate în cauza C-169/14, autoritățile 
spaniole au modificat procedurile de recurs 

prevăzute de legislația națională privind 
creditele ipotecare, prin introducerea unei 
dispoziții finale în cuprinsul Legii 9/2015 

din 25 mai 2015 privind măsurile urgente 
adoptate în cazurile de faliment (Ley 
9/2015 de medidas urgentes en material 
concursal), pentru a asigura alinierea 
acestei legi la dispozițiile Directivei 

93/13/CEE;  

G. întrucât, ca urmare a hotărârii 
pronunțate în cauza C-169/14, autoritățile 
spaniole au modificat procedurile de recurs 

prevăzute de legislația națională privind 
creditele ipotecare, prin introducerea unei 
dispoziții finale în cuprinsul Legii 9/2015 

din 25 mai 2015 privind măsurile urgente 
adoptate în cazurile de faliment (Ley 
9/2015 de medidas urgentes en material 
concursal), pentru a asigura alinierea 
acestei legi la dispozițiile Directivei 

93/13/CEE; întrucât această aducere în 
conformitate și impactul real al acestei 
legi asupra cetățenilor cu contracte de 
credit ipotecar încă urmează a fi evaluate 
în mod corespunzător; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/3 

Amendamentul 3 
Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
în numele Comisiei pentru petiții 
Legislația privind creditele ipotecare  

Propunere de rezoluție 
Considerentul Ha (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ha. întrucât, în iulie 2015, Parlamentul 
Cataloniei a adoptat în unanimitate o 
inițiativă legislativă a populației împotriva 
evacuărilor silite și a sărăciei energetice; 
întrucât acest lucru indică faptul că, în 
cadrul juridic spaniol, în cazul în care 
există voință politică, pot fi instituite 
mecanisme juridice pentru a evita această 
situație; 

Or. en 

 
 


