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VYHLEDÁVÁNÍ V ELEKTRONICKÉM REFERENČNÍM REJSTŘÍKU

Úvodní poznámka:
 Při vyhledávání je možné kombinovat několik kritérií:

Např.: klíčové slovo a typ dokumentu
klíčové slovo a autor
autor a typ dokumentu
klíčové slovo s typem dokumentu a datum
klíčové slovo s autorem a typ dokumentu a datum

 Pokud nemáte žádné kritérium pro vyhledávání, zvolte záložku „podle typu
dokumentu“, přejděte na řádek, který Vás zajímá, a zpřesněte výsledky pomocí
kritérií (políček) na levé straně seznamu výsledků.

1. PODLE KLÍČOVÉHO SLOVA

Napište příslušné slovo do kolonky „klíčové slovo“ (od třetího písmene Vám rejstřík
navrhne známé termíny)

Klikněte na „Hledat“
Zpřesněte výsledky tím, že jako filtr zvolíte kritéria na levé straně obrazovky:

rok
orgán
autor
typ dokumentů
téma (podle popisek Eurovoc http://eurovoc.europa.eu/)
volební období
dostupné jazyky

Jako klíčové slovo můžete rovněž zadat posloupnost číslic, avšak výsledek bude
v tomto případě tvořen všemi dokumenty obsahující tuto posloupnost číslic v názvu nebo
v textu.

Např.: 009287 vrátí jako výsledek otázky k ústnímu zodpovězení s tímto číslem
z roku 2010, 2011 a 2012.

2. Pole: „DALŠÍ KRITÉRIA“

 ODKAZY V REJSTŘÍKU

Klikněte na „Další kritéria“
Napište referenční údaj ve formátu „Odkaz v rejstříku“1 do příslušné kolonky

Např.: P7_A(2013)0253
P7_QE(2013)009287
JURI_PR(2013)516765

1 Viz příloha 1
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 DALŠÍ ODKAZY

Pokud znáte odkaz, který není ve formátu rejstříku, zaneste jej do kolonky „Další
odkazy“ (můžete případně použít posuvné menu napravo); výsledek bude tvořen
dokumenty spojenými s tímto odkazem

Např.: 2008/0090(COD) : ve výsledku budou uvedeny všechny dokumenty, jež jsou
součástí tohoto postupu.
A8-0001/2014: ve výsledku budou uvedeny všechny dokumenty vztahující se
k tomuto odkazu.

3. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY

Vyhledávání podle čísla EP (NUPE)

Napište pouze šestici čísel rozdělenou tečkou (např.: 508.018) buď v kolonce
„Hledat“ nebo v „Další odkazy“

Parlamentní otázky

Napište do kolonky „Další odkazy“ formát typu E-005915/2013 a jako výsledek
obdržíte otázku a odpověď (plus přílohu či přílohy k odpovědi, pokud existuje či existují).

Poznámka:

Pole „Klíčové slovo“

Pokud zadáte odkaz E-006107/13 do kolonky „Klíčové slovo“, obdržíte tisíce výsledků.
Odkaz je totiž vyhledávačem  interpretován jako „klíčové slovo“ a vyhledávač uvede všechna
„E“, která najde a všechny „13“...(cože vede k více než 200 000 výsledků).

4. LEGISLATIVNÍ POSTUPY

Nejúplnější výsledky přináší vyhledávání odkazem na postup.

Formát:  rok/číslo(typ postupu) – zohledňují se velká písmena a text je bez mezer
Např.: 2008/0090(COD)

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

FAQ – ČASTO POKLÁDANÉ DOTAZY
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1. Jak vyhledávat, neznám-li odkaz na dokument

Nemáte-li přesný odkaz, ale chcete-li získat obecný přehled pro určitý typ dokumentu v
daném roce, můžete použít rejstříkový typ odkazu a nahradit chybějící část (číslice)
hvězdičkou:

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

Poté můžete vyhledávání zpřesnit pomocí kritérií na levé straně okna s výsledky

2. Jsou všechny dokumenty dostupné v mém jazyce?

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve všech jazykových verzích (například studie). Ať
hledáte v jakémkoli jazyce, jsou uvedeny automaticky rovněž výsledky pro francouzštinu,
angličtinu a němčinu.
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Informace o různých jazykových verzích jsou k dispozici na levé straně obrazovky ve
sloupečku „Vaše vyhledávání“ pod „Dostupné jazyky“.

3. Jak najít činnost konkrétního poslance?

Pro získání přehledu o činnosti konkrétního poslance, uveďte jeho jméno do kolonky „Autor“;
použijte kombinace s jedním nebo několika kritérii, například daty, pokud Vás zajímá
konkrétní období, nebo typem dokumentu (např. otázkou k písemnému zodpovězení).
Můžete nejprve vyhledávat pouze podle jména jako jediného kritéria a poté výsledky třídit
pomocí jednotlivých políček.
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Příloha I

Odkaz v rejstříku má následující strukturu:

ORGÁN_TYP DOKUMENTU(ROK)ŘÍZENÍ

1. Dokumenty vztahující se k parlamentní činnosti (kapitola 1 rejstříku)

 ORGÁN: např.: P7(volební období), EP-PE
 TYP DOKUMENTU např.: TA (přijatý text), QE (otázka k ústnímu zodpovězení), OJ

(pořad jednání), PV (zápis), CRE (doslovný záznam), AMA (pozměňovací návrh);
 (ROK) vždy v závorce, tvořený čtyřčíslím
 Řízení: čtyřčíslí nebo šestičíslí podle typu dokumentu (pro OJ a PV je to datum ve

tvaru mm-dd)

Několik příkladů:

1. Dokumenty pléna

P7_OJ(2013)07-01 (pořad jednání ze dne 1. července 2013)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (prozatímní zápis ze zasedání ze dne 23. června 2011)

P7_CRE(2011)06-23 (doslovný záznam z jednání v konečném znění ze zasedání ze dne

23. června 2011)

P7_PV(2013)07-01 (zápis)

P7_PV(2013)07-01(LP) (prezenční listina ze zasedání dne 1. července 2013)

P7_PV(2013)07-03(RCV) (výsledky jmenovitého hlasování ze zasedání dne 3. července 2013)

P7_TA(2013)0135 (přijaté znění)

EP-PE_TC1-COD(2012)0062 (konsolidované znění postoje EP v prvním čtení)

P7_A(2013)0279 (zpráva)

P7_AMA(2013)0279(142-150) (pozměňovací návrhy ke zprávě 0279, od 142 do 150)

P7_AMB(2013)0327(001-012) (pozměňovací návrhy k dokumentům B: od 01 do 12)

P7_B(2013)0375 (návrh usnesení/rozhodnutí)

P7_RC(2013)0362 (návrh společného usnesení)

P7_QE(2013)006107 (otázka k písemnému zodpovězení)

P7_RE(2013)006107 (odpověď na otázku k písemnému zodpovězení)

2. Dokumenty parlamentních výborů
Pro dokumenty parlamentních výborů (a parlamentních delegací) se odkaz vytváří podle
stejného vzoru; orgán odpovídá příslušnému parlamentnímu výboru (nebo parlamentní
delegaci).

Příklady:

ENVI_OJ(2013)09-05
ITRE_PV(2013)07-08
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AFCO_PR(2013)513103 (šestice číslic, která odpovídá číslu EP (NUPE))
LIBE_AMA(2013)504012 (pozměňovací návrhy k návrhu zprávy)
JURI_PA(2013)502007 (návrh stanoviska – šestice číslic odpovídá NUPE)
JURI_AD(2013)502007 (definitivní stanovisko)
DSEE_DT(2010)823690 (pracovní dokument)

Zkratky parlamentních výborů v 8. volebním období

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

Seznam parlamentních výborů a delegací (název a složení) najdete na:
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?codeTypeDocu=LMEP&ye
ar=2014
(informace od roku 2002, s příslušnými aktualizacemi).


