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ТЪРСЕНЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ СПРАВОЧЕН РЕГИСТЪР

Предварителни забележки :
 Възможно е да се комбинират няколко критерия при търсенето :

Пример : ключова дума и вид документ
ключова дума и автор
автор и вид документ
ключова дума, вид документ и дата
ключова дума, автор, вид документ и дата

 Ако не разполагате с критерий за търсенето си, изберете рубриката "по вид
документ", отворете реда, от който се интересувате и направете по-прецизен
подбор на резултатите с помощта на критериите в ляво от списъка с
резултатите.

1. ПО КЛЮЧОВА ДУМА

Изпишете думата в полето "ключова дума" (след изписването на третия знак
Регистърът ще ви предложи познати термини)

Натиснете бутона "търсене"
Направете подбор на резултатите като ги филтрирате с помощта на  критериите

в ляво от екрана с резултатите :

Година
Орган
Автор
Вид документи
Тема (според дескрипторите „Eurovoc“ http://eurovoc.europa.eu/)
Парламентарен мандат
Налични езици

Можете също така да въведете поредица от цифри в полето "ключова дума", но
в такъв случай резултатът ще се състои от всички документи, съдържащи тази
поредица от цифри в заглавието или текста.

Пример : 009287 ще Ви даде въпросите с искане за писмен отговор с този
номер от 2010, 2011 и 2013 г.

2. Поле : "ПОВЕЧЕ КРИТЕРИИ"

 НОМЕР В РЕГИСТЪРА

Натиснете бутона "повече критерии"
Изпишете номера във формат "номер в регистъра"1 в съответното поле

Пример : P7_A(2013)0253
P7_QE(2013)009287
JURI_PR(2013)516765

1 Вж. приложение 1
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 ДРУГИ РЕФЕРЕНЦИИ

Ако разполагате с номер, който не е във формата на регистъра, въведете го в
полето „други референции“ (използването на падащото меню вдясно е по
избор); резултатът ще бъде съставен от документите, свързани с този номер

Пример : 2008/0090(COD) : ще даде в резултат всички документи в рамките
на тази процедура
A8-0001/2014 : ще даде в резултат всички документи, свързани с
този номер

3. СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ

Търсене по ЕП номер (NUPE)

Изпишете единствено шестте цифри, разделени с точка (например : 508.018),
било в полето
"търсене", или в полето "други референции"

Парламентарни въпроси

Въведете в полето "други референции" вида формат E-005915/2013 и ще
получите в резултат въпроса и отговора (плюс приложенията към въпроса, когато има
такива).

Забележка:

Поле "ключова дума"

Ако въведете номер E-006107/13 в полето "ключова дума" ще получите хиляди
резултати. В този случай номерът бива интерпретиран от търсачката като ключова
дума и това ще даде в резултат всички букви  "E", които намира, както и всички "13"….
(над 200.000 резултата)….

4. ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

Търсенето по номер на процедура ще Ви даде по-пълен резултат
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Формат:  година/номер (вид процедура) - внимание: главни букви и без разстояния
Пример : 2008/0090(COD)

2012/2258(INI)
2013/0120A(NLE)

Често задавани въпроси

1. Как да извърша търсене, ако не познавам номера на документа?

Ако не разполагате с точна референция, но бихте искали общ преглед за определен
вид документ за дадена година, можете да използвате номера във формата на
регистъра и да замените частта номер (цифрите) със звезда :

P8_TA-PROV(2014)*
P7_TA(2013)*
LIBE_OJ(2014)*
ENVI_PV(2014)*

След това можете да направите подбор на резултатите с помощта на  критериите в
ляво от екрана с резултатите

2. Всички документи ли съществуват на моя език?

Някои документи не са достъпни на всички езикови версии (например проучванията).
Независимо от езика, на който извършвате търсенето, резултатите на английски,
френски и немски език също така са посочени по подразбиране.
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Информацията за различните езикови версии се намира в лявата част на екрана под
полето „Вашето търсене„ „налични езици“

3. Каква е дейността на един член на ЕП в частност?

За общ преглед на дейността на определен член на ЕП въведе името му в полето
„автор“; можете да комбинирате с един или повече критерии, например дати, ако се
интересувате от конкретен период или вид документ (напр. въпроси с искане за писмен
отговор).
Можете да започнете търсенето по име като единствен критерий, а след това да
направите подбор на резултатите чрез използване на филтри.
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Приложение І

Изписването на номера в Регистъра е изградено както следва:

ОРГАН _ВИД ДОКУМЕНТ(ГОДИНА)НОМЕР

1. Документи, свързани с парламентарната дейност (раздел 1 от Регистъра)

 ОРГАН: Например: P7(парламентарен мандат), EP-PE
 ВИД ДОКУМЕНТ, например : TA (приет текст), QE (въпрос с искане за писмен

отговор), OJ (дневен ред), PV (протокол), CRE (пълен стенографски протокол),
AMA (изменение);

 (ГОДИНА) винаги в скоби и 4 цифри
 Номер : код от 4 или 6 цифри, според вида документ (дата мм-дд, ако става

дума за OJ или PV)

Няколко примера:

1. Документи за пленарно заседание

P7_OJ(2013)07-01 (дневен ред от 1-ви юли 2013 г.)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (временен протокол от заседанието от 23 юни 2011 г.)

P7_CRE(2011)06-23 (окончателен пълен стенографски протокол от заседанието

от 23 юни 2011 г.)

P7_PV(2013)07-01 (протокол)

P7_PV(2013)07-01(LP) (присъствен списък от сесията от 1-ви юли 2013 г.)

P7_PV(2013)07-03(RCV) (резултати от поименните гласувания от сесията от 03 юли

2013 г.)

P7_TA(2013)0135 (приет текст)

EP-PE_TC1-COD(2012)0062 (консолидиран текст на становище на ЕП на първо

четене)

P7_A(2013)0279  (доклад)

P7_AMA(2013)0279(142-150) (изменения към доклад 0279, от 142 до 150)

P7_AMB(2013)0327(001-012) (изменения към документи B : от 01 до 12)

P7_B(2013)0375 (предложение за резолюция/решение)

P7_RC(2013)0362 (предложение за обща резолюция)

P7_QE(2013)006107 (въпрос с искане за писмен отговор)

P7_RE(2013)006107 (отговор на въпрос с искане за писмен отговор)

2. Документи на парламентарните комисии
За документи на парламентарните комисии (и парламентарните делегации), номерът
се основава на същия модел; органът отговаря на парламентарната комисия (или
парламентарната делегация).
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Примери:

ENVI_OJ(2013)09-05
ITRE_PV(2013)07-08
AFCO_PR(2013)513103 (шест цифри, съответстващи на ЕП номера (NUPE))
LIBE_AMA(2013)504012 (изменения към проектодоклад)
JURI_PA(2013)502007 (проектостановище - шест цифри, съответстващи на
NUPE)
JURI_AD(2013)502007 (окончателно становище)
DSEE_DT(2010)823690 (работен документ)

Акроними на парламентарните комисии за осмия парламентарен мандат

AFET
DROI
SEDE
DEVE
INTA
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI
ITRE
IMCO
TRAN
REGI
AGRI
PECH
CULT
JURI
LIBE
AFCO
FEMM
PETI

Списъкът на парламентарните комисии и делегации (име и състав) е достъпен на:
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?codeTypeDocu=LMEP&ye
ar=2014
(данни, достъпни от 2002 г. насам, със съответните осъвременявания).


