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Alteração  9 

Notis Marias 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relatório anual de 2014 do Banco Central Europeu 

2015/2115(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 25 – parágrafo 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Salienta que a função de supervisão e a 

função de política monetária exercidas pelo 

BCE devem ser claramente distinguidas e 

que a combinação de ambas as funções não 

deve originar nenhum conflito de interesses 

para o BCE; recorda, a este respeito, o 

princípio orientador segundo o qual o 

instrumento utilizado para executar as 

decisões de política do BCE, se monetário 

ou se de supervisão, deve ser escolhido em 

função do objetivo prosseguido e da 

questão em apreço; 

25. Salienta que a função de supervisão e a 

função de política monetária exercidas pelo 

BCE devem ser claramente distinguidas e 

que a combinação de ambas as funções não 

deve originar nenhum conflito de interesses 

para o BCE, contrariamente ao que 

sucede na presente situação; recorda, a 

este respeito, o princípio orientador 

segundo o qual o instrumento utilizado 

para executar as decisões de política do 

BCE, se monetário ou se de supervisão, 

deve ser escolhido em função do objetivo 

prosseguido e da questão em apreço; 

Or. en 
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Relatório A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relatório anual de 2014 do Banco Central Europeu 

2015/2115(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 32-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 32-A. Solicita uma avaliação global do 

modus operandi do BCE para com a 

Grécia, especialmente no contexto das 

decisões tomadas pelo BCE, 

nomeadamente: 

a) (em 4 de fevereiro de 2015) A retirada 

da derrogação aplicável aos instrumentos 

de dívida transacionáveis emitidos ou 

integralmente garantidos pela República 

Helénica; 

b) (em 28 de junho de 2015) A limitação 

da disponibilidade de liquidez para os 

bancos gregos através da linha de 

cedência de liquidez de emergência 

(ELA), que implicou a imposição de 

controlos de capitais; 

c) (em 2015) A retenção dos lucros da sua 

carteira de obrigações gregas compradas 

ao abrigo do programa dos mercados dos 

títulos de dívida (PMTD); 

Or. en 

 

 


