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6.10.2015 B8-0987/1 

Ändringsförslag  1 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
för Verts/ALE-gruppen 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
för utskottet för framställningar 

Hypotekslagstiftning 

Förslag till resolution 
Skäl F 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

F. Till följd av beslutet i målet Aziz (mål 

C-415/11) antog de spanska myndigheterna 

genom ett påskyndat förfarande lag 1/2013 

av den 14 maj 2013 om åtgärder för att 

stärka skyddet för gäldenärer, 

skuldsanering och subventionerade 

bostäder (Ley 1/2013 de medidas para 

reforzar la proteccion a los deudores 

hipotecarios, restructuracion de la deuda y 

alquiler social). 

F. Till följd av beslutet i målet Aziz (mål 

C-415/11) antog de spanska myndigheterna 

genom ett påskyndat förfarande lag 1/2013 

av den 14 maj 2013 om åtgärder för att 

stärka skyddet för gäldenärer, 

skuldsanering och subventionerade 

bostäder (Ley 1/2013 de medidas para 

reforzar la proteccion a los deudores 

hipotecarios, restructuracion de la deuda y 

alquiler social). Detta har, såsom 

generaladvokat Szpunar nyligen påpekat, 

visat sig vara otillräckligt och uppfyller 

inte europeisk lagstiftning om 

förebyggande av oskälig praxis från 

bankers sida. 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/2 

Ändringsförslag  2 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
för Verts/ALE-gruppen 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
för utskottet för framställningar 

Hypotekslagstiftning 

Förslag till resolution 
Skäl G 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Till följd av beslutet i mål C-169/14 

ändrade de spanska myndigheterna det 

nationella besvärssystemet för bolån 

genom en slutbestämmelse i lag 9/2015 av 

den 25 maj 2015 om brådskande åtgärder i 

konkursärenden (Ley 9/2015 de medidas 

urgentes en material concursal) för att 

harmonisera den med direktiv 93/13/EEG.  

G. Till följd av beslutet i mål C-169/14 

ändrade de spanska myndigheterna det 

nationella besvärssystemet för bolån 

genom en slutbestämmelse i lag 9/2015 av 

den 25 maj 2015 om brådskande åtgärder i 

konkursärenden (Ley 9/2015 de medidas 

urgentes en material concursal) för att 

harmonisera den med direktiv 93/13/EEG. 

Det återstår att ordentligt undersöka 

efterlevnaden av denna lag och de 

faktiska effekterna för personer med 

bostadslånavtal.  

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/3 

Ändringsförslag  3 
Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
för utskottet för framställningar 

Hypotekslagstiftning  

Förslag till resolution 
Skäl Ha (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ha. I juli 2015 antog Kataloniens 

parlament enhälligt ett folkligt 

lagstiftningsinitiativ mot vräkningar och 

energifattigdom. Detta visar att det finns 

möjligheter att anta rättsliga mekanismer 

inom det spanska rättssystemets ramar för 

att bekämpa situationen, om det finns en 

politisk vilja.  

Or. en 

 

 


