
 

Aċċess pubbliku għal dokumenti tal-BĊE  
L-2021 mad-daqqa t’għajn 

 

Fl-2021 il-BĊE irċieva 52 talba inizjali għal aċċess għal dokumenti. Dawk li sussegwentement ġew ivvalutati 
skont id-Deċiżjoni BĊE/2004/3 tal-4 ta’ Marzu 2004 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-BĊE1 jistgħu 
jinqasmu kif ġej. 

• 67% rriżultaw fi żvelar sħiħ jew parzjali tad-dokumenti mitluba. 

• 33% ma rriżultaw fl-ebda divulgazzjoni tad-dokumenti mitluba, taħt l-eċċezzjonijiet previsti fl-Artikolu 
4 tad-Deċiżjoni. Minn dawn, tlieta biss saru suġġetti għal applikazzjonijiet konfermatorji, jiġifieri 
reviżjoni interna wara r-rifjut tal-BĊE li jagħti aċċess (sħiħ). 

• Aktar minn 50 % kienu relatati ma’ suġġetti tal-banek ċentrali bħal strumenti tal-politika monetarja, 
strateġija u programmi, jew ir-rispons tal-BĊE għat-tibdil fil-klima. 

 
Temi ta’ interess inklużi l-aktar...  

 

 
1 Ma ssirx valutazzjoni f'każijiet fejn (i) l-ebda dokument ma jkun ġie identifikat jew (ii) il-BĊE wieġeb billi pprovda informazzjoni. 

Superviżjoni bankarja Attività bankarja ċentrali Aspetti istituzzjonali 

Politika Superviżorja u 
deċiżjonijiet 

Superviżjoni kontinwa ta’ 
istituzzjoni ta' kreditu 

Kwistjonijiet ambjentali, it-tweġiba tal-BĊE għat-tibdil fil-
klima 

Strumenti u programmi ta’ politika 
monetarja 

L-istrateġija tal-politika monetarja 
tal-BĊE 

Data u politiki relatati mal-persunal tal-BĊE 

Laqgħat tal-Kumitat tal-Gvernaturi/Kunsill 
Governattiv tal- BĊE 

Relazzjonijiet Internazzjonali u Ewropej 

Korrispondenza u interazzjonijiet tal-BĊE mas-
settur privat 

21%

54%

25%

Temi
Superviżjoni bankarja Attività bankarja ċentrali
Aspetti istituzzjonali

67%

33%

Eżitu tal-valutazzjoni
Divulgazzjoni (sħiħa/parzjali) L-ebda divulgazzjoni

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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