
 

Galimybė visuomenei susipažinti su ECB 
dokumentais  

2021 m. glausta apžvalga 

 

2021 m. ECB gavo 52 pirminius prašymus leisti susipažinti su dokumentais. Iš tų, kurie buvo išnagrinėti  pagal 
2004 m. kovo 4 d. Sprendimą ECB/2004/3 dėl visuomenės galimybės susipažinti su ECB dokumentais1: 

• 67 % patenkinti leidus susipažinti su visais arba kai kuriais prašytais dokumentais; 

• 33 % atmesti – su prašytais dokumentais susipažinti neleista remiantis Sprendimo 4 straipsnyje 
nustatytomis išimtimis. Iš jų kartotinės paraiškos pateiktos, t. y. vidaus peržiūra, ECB atsisakius leisti 
susipažinti su (visu) dokumentu, vykdyta, tik trimis atvejais; 

• daugiau kaip 50 % teikti centrinės bankininkystės tematika, pavyzdžiui, dėl pinigų politikos priemonių, 
strategijos ir programų, arba dėl ECB kovos su klimato kaita. 

 
Temos, kuriomis domėtasi daugiausiai  

 

 
1 Prašymas nenagrinėjamas, jeigu i) jame nenurodyti konkretūs dokumentai arba ii) ECB suteikė informaciją atsakydamas į prašymą. 

Bankų priežiūra Centrinė bankininkystė Instituciniai aspektai 

Priežiūros politika ir sprendimai 

Nuolatinė kredito įstaigų 
priežiūra 

Aplinkosaugos klausimai / ECB 
kova su klimato kaita 

Pinigų politikos priemonės ir 
programos 

ECB pinigų politikos strategija 

ECB personalo duomenys ir politika 

Valdytojų komiteto / ECB valdančiosios tarybos 
posėdžiai 

Tarptautiniai ir europiniai ryšiai 

ECB korespondencija ir ryšiai su privačiuoju 
sektoriumi 
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https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1008/1026/html/index.en.html?skey=/2004/3&highlight
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1008/1026/html/index.en.html?skey=/2004/3&highlight
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