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SØGNING I DET ELEKTRONISKE DOKUMENTREGISTER

Indledende bemærkninger:
 Det er muligt at anvende flere forskellige kriterier i en og samme søgning:

F.eks.: søgeord og dokumenttype
søgeord og forfatter
forfatter og dokumenttype
søgeord, dokumenttype og dokumentdato
søgeord, dokumenttype og dokumentdato

 Hvis du ikke har noget søgekriterium, kan du vælge et relevant menupunkt i
Dokumenttype-menuen, klikke på "Søg" og derefter indsnævre søgningen ved hjælp
af kriterierne til venstre for resultatlisten.

1. SØGEORD

Skriv ordet i søgefeltet (når du har skrevet de første tre bogstaver, foreslår systemet
ord, der findes i registret)
Klik på "Søg"
Resultaterne kan filtreres med kriterierne til venstre på skærmen:

År
Ansvarligt organ
Forfatter
Dokumenttype
Emne (med anvendelse af Eurovoc-deskriptorer
http://eurovoc.europa.eu/)
Valgperiode
Foreliggende sprog

Du kan også skrive et tal i søgefeltet, men resultatet vil i så fald omfatte alle de
dokumenter, der indeholder det pågældende tal i titel eller tekst.
F.eks.: En søgning på "009287" vil give alle skriftlige forespørgsler fra 2010, 2011 og
2013 med dette nummer.

2. Feltet: "Flere kriterier"

 Registerreference

Klik på "Flere kriterier"
Skriv en reference i "registerreference"-formatet1 i det pågældende felt

F.eks.: P7_A(2013)0253
P7_QE(2013)009287
JURI_PR(2013)516765

1 Se bilag 1.
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 Andre referencer

Hvis du har en reference, som ikke er i registerreference-format, kan du skrive den i
feltet "Andre referencer" (eventuelt i kombination med dropdown-menuen til højre).
Resultatet vil bestå af dokumenter, som er knyttet til denne reference.

F.eks.: 2008/0090(COD): vil give alle de dokumenter, som indgår i denne
procedure
A8-0001/2014: vil give alle de dokumenter, som er knyttet til denne reference

3. SÆRLIGE TILFÆLDE

Søgning på PE-nummer

Indtast kun selve de seks cifre adskilt af punktum (f.eks.: 508.018) enten i
feltet "Søgning" eller i feltet "Andre referencer".

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål

Når du i feltet "Andre referencer" indtaster referencen i standardformatet, f.eks. E-
005915/2013, vil du få både forespørgslen og svaret herpå (med eventuelle bilag), hvis det
foreligger.

NB: :

Søgning i søgeordsfeltet

Hvis du indtaster f.eks. E-006107/13 i søgeordsfeltet, får du flere tusinde resultater. Det
skyldes, at søgemotoren opfatter hver del af referencen som en søgeord og derfor vil vise
alle de tilfælde af "E", den finder, og alle tilfælde af "13" ….(i alt over 200.000 resultater)….

4. Lovgivningsprocedurer

En søgning på procedurereference giver det mest komplette resultat.

Format:  år/nummer(proceduretype) - husk at skrive med versaler og uden mellemrum
F.eks.: 2008/0090(COD)

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

FAQ (ofte stillede spørgsmål)
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1. Hvordan kan jeg søge efter et dokument, hvis jeg ikke har referencen på det?

Hvis du ikke har den eksakte reference, men gerne vil have et overblik over en bestemt
dokumenttype i et bestemt år, kan du benytte standardregisterreferencen og sætte en
asterisk i stedet for det specifikke nummer:

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

Herefter kan du filtrere resultaterne med kriterierne til venstre på skærmen.

2. Kan jeg få alle dokumenter på mit eget sprog?

Visse dokumenttyper fås ikke på alle sprog (f.eks. studier). Uanset hvilket søgesprog, du
anvender, vises automatisk også resultaterne for engelsk, tysk og fransk.
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Du kan finde oplysninger om de forskellige sprogudgaver til venstre på skærmen under "Din
søgning"/Foreliggende sprog".
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3. Hvordan kan jeg se, hvad et bestemt medlem har lavet?

Ønsker du et overblik over, hvad et bestemt medlem har lavet, indtaster du vedkommendes
navn i feltet "Forfatter", eventuelt kombineret med et eller flere andre kriterier såsom datoer,
hvis du er interesseret i en bestemt periode, eller dokumenttype (f.eks. skriftlige
forespørgsler).
Du kan også søge alene på navnet og efterfølgende filtrere resultaterne ved hjælp af
kriterierne til venstre.
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Bilag I

Registerreferencer er sammensat på følgende måde:

KILDE _DOKUMENTTYPE(ÅR)NUMMER

1. Dokumenter vedrørende den parlamentariske aktivitet (kapitel 1 i registret)

 KILDE: f.eks. P7(valgperiode), EP-PE
 DOKUMENTTYPE: f.eks. TA (vedtagen tekst), QE (skriftlig forespørgsel), OJ

(dagsorden), PV (mødeprotokol), CRE (fuldstændigt forhandlingsreferat), AMA
(ændringsforslag til betænkning)

 (ÅR) altid i parentes og med fire cifre
 Nummer: med 4 eller 6 cifre alt efter dokumenttype (dato i formatet mm-dd, hvis der

er tale om en OJ eller PV)

Nogle eksempler :

1. Plenarmødedokumenter

P7_OJ(2013)07-01 (dagsorden for 1. juli 2013)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (protokol fra mødet den 23. juni 2011)

P7_CRE(2011)06-23 (fuldstændigt forhandlingsreferat fra mødet den 23. juni 2011)

P7_PV(2013)07-01 (mødeprotokol)

P7_PV(2013)07-01(LP) (tilstedeværelsesliste fra mødet den 1. juli 2013)

P7_PV(2013)07-03(RCV) (resultat af afstemning ved navneopråb fra mødet den 3. juli 2013)

P7_TA(2013)0135 (vedtagen tekst)

EP-PE_TC1-COD(2012)0062 (konsolideret tekst - EP's holdning ved førstebehandling)

P7_A(2013)0279  (betænkning)

P7_AMA(2013)0279(142-150) (ændringsforslag til betænkning nr. 0279, fra nr. 142 til nr.

150)

P7_AMB(2013)0327(001-012) (ændringsforslag til B-dokument, fra nr. 01 til nr. 12)

P7_B(2013)0375 (forslag til beslutning/afgørelse)

P7_RC(2013)0362 (fælles beslutningsforslag)

P7_QE(2013)006107 (skriftlig forespørgsel)

P7_QE(2013)006107 (svar på skriftlig forespørgsel)

2. Udvalgsdokumenter
Referencer til dokumenter fra de parlamentariske udvalg (og parlamentariske delegationer)
følger samme model, blot sådan at 'kilden" er udvalget (eller delegationen).

Eksempler:

ENVI_OJ(2013)09-05
ITRE_PV(2013)07-08
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AFCO_PR(2013)513103 (de seks slutcifre er de samme som i PE-nummeret (NUPE))
LIBE_AMA(2013)504012 (ændringsforslag til udkast til betænkning)
JURI_PA(2013)502007 (udkast til udtalelse - seks cifre som i NUPE)
JURI_AD(2013)502007 (endelig udtalelse)
DSEE_DT(2010)823690 (arbejdsdokument)

De parlamentariske udvalgs akronymer i 8. valgperiode

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

En liste over de parlamentariske udvalg og delegation (navn og sammensætning) findes på:
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?codeTypeDocu=LMEP&ye
ar=2014
(der kan findes oplysninger fra og med 2002 med de relevante opdateringer).


