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Τροπολογία  1 

Karima Delli 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. θεωρεί ότι τα κράτη µέλη και οι 

τοπικές αρχές τους πρέπει, σε συνεργασία 

µε οργανώσεις ενοίκων, να εφαρµόζουν 

αποτελεσµατικές πολιτικές πρόληψης 

προκειµένου να µειωθεί το ποσοστό των 

εξώσεων· 

17. εκφράζει ανησυχία σχετικά µε την 
κατάσταση των ενυπόθηκων δανείων σε 
ορισµένα κράτη µέλη, και ειδικότερα 
σχετικά µε τα κύµατα εξώσεων που 
οδηγούν σε µεγάλο αριθµό αστέγων· 
θεωρεί ότι τα κράτη µέλη και οι τοπικές 

αρχές τους πρέπει, σε συνεργασία µε 

οργανώσεις ενοίκων, να εφαρµόζουν 

αποτελεσµατικές πολιτικές πρόληψης 

προκειµένου να µειωθεί το ποσοστό των 

εξώσεων· 
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Τροπολογία  2 

Karima Delli 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 17a. θεωρεί ότι ο επικαιροποιηµένος 
ισπανικός νόµος περί ενυπόθηκων 
δανείων δεν συνάδει µε την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου της 14ης 
Μαρτίου 2013· ζητεί από την Επιτροπή 
να παροτρύνει την Ισπανία να εγγυηθεί 
την ορθή µεταφορά της οδηγίας 
93/13/ΕΟΚ στο εθνικό δίκαιο· ζητεί να 
µεταρρυθµιστεί ο τραπεζικός τοµέας 
ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
κοινωνίας µέσω της απαγόρευσης των 
κατασχέσεων κατοικιών λόγω µη 
καταβεβληµένων πληρωµών ενυπόθηκων 
δανείων· συνιστά στα κράτη µέλη να 
εγκρίνουν µια ουδέτερη πολιτική 
στέγασης έτσι ώστε να µην 
δηµιουργούνται «φούσκες» στον 
στεγαστικό τοµέα· 
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Τροπολογία  3 

Karima Delli 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE Verts/ALE 

Στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 12a. καλεί τα κράτη µέλη να θέσουν 
επειγόντως τέλος στην ποινικοποίηση των 
αστέγων και να αλλάξουν τις 
µεροληπτικές πρακτικές που 
χρησιµοποιούνται για να αποτρέπεται η 
πρόσβαση των αστέγων σε κοινωνικές 
υπηρεσίες και καταφύγια· 

Or. en 

 

 


