
1

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις:
 Όταν προβαίνετε σε μια αναζήτηση, είναι δυνατόν να συνδυάσετε περισσότερα του

ενός κριτήρια:
Π.χ.: λέξη-κλειδί και τύπος εγγράφου

λέξη-κλειδί και συντάκτης
συντάκτης και τύπος εγγράφου
λέξη-κλειδί με τύπο εγγράφου και ημερομηνία
λέξη-κλειδί με συντάκτη και τύπο εγγράφου και ημερομηνία

 Αν δεν έχετε κανένα κριτήριο για την αναζήτησή σας, επιλέξτε την καρτέλα "Με βάση
τον τύπο εγγράφου", διαλέξτε τον τύπο που σας ενδιαφέρει και εξειδικεύστε τα
αποτελέσματα με τα κριτήρια που βρίσκονται αριστερά της λίστας των
αποτελεσμάτων.

1. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ

Πληκτρολογήστε τη λέξη στο πλαίσιο "λέξη-κλειδί" (από τον 3ο χαρακτήρα και μετά,
το Μητρώο θα σας προτείνει γνωστούς όρους)

Κάντε κλικ "Αναζήτηση"
Εξειδικεύστε τα αποτελέσματα φιλτράροντας με τα κριτήρια που βρίσκονται αριστερά

της οθόνης των αποτελεσμάτων:

Έτος
Αρχή
Συντάκτης
Τύπος εγγράφου
Θέμα (κατά τους περιγραφείς Eurovoc http://eurovoc.europa.eu/)
Κοινοβουλευτική περίοδος
Διαθέσιμες γλώσσες

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια σειρά ψηφίων στο πλαίσιο "λέξη-κλειδί", όμως
τότε το αποτέλεσμα θα περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που περιέχουν αυτή τη σειρά ψηφίων
στον τίτλο ή στο κείμενο.

Π.χ.: το 009287 θα δώσει ως αποτέλεσμα τις γραπτές ερωτήσεις του 2010, 2011 και
2013 που φέρουν αυτόν τον αριθμό.

2. Πεδίο: "ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ"

 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Κάντε κλικ "Περισσότερα κριτήρια"
Πληκτρολογήστε το στοιχείο αναφοράς σε μορφή "Στοιχείο αναφοράς στο Μητρώο1

στο αντίστοιχο πλαίσιο

Π.χ.: P7_A(2013)0253
P7_QE(2013)009287
JURI_PR(2013)516765

1 Βλ. παράρτημα 1
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 ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αν γνωρίζετε ένα στοιχείο αναφοράς που δεν έχει τη μορφή την οποία δέχεται το
μητρώο, εισαγάγετέ το στο πλαίσιο "άλλα στοιχεία αναφοράς" (η χρήση του
πτυσσόμενου μενού στα δεξιά είναι προαιρετική)· το αποτέλεσμα θα περιλαμβάνει τα
έγγραφα που σχετίζονται με αυτό το στοιχείο αναφοράς

Π.χ.: το 2008/0090(COD) : θα δώσει ως αποτέλεσμα όλα τα έγγραφα που
αποτελούν τμήμα αυτής της διαδικασίας
το A8-0001/2014 : θα δώσει ως αποτέλεσμα όλα τα έγγραφα που σχετίζονται
με αυτό το στοιχείο αναφοράς

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αναζήτηση με βάση τον αριθμό PE (NUPE)

Πληκτρολογήστε μόνο τα έξι ψηφία χωριζόμενα με τελεία (π.χ.: 508.018) είτε στο
"Αναζήτηση" είτε στο "άλλο στοιχείο αναφοράς".

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Πληκτρολογήστε στο "Άλλα στοιχεία αναφοράς" το στοιχείο με τη μορφή E-
005915/2013 και θα λάβετε ως αποτέλεσμα την ερώτηση και την απάντηση (συν το
παράρτημα (τα παραρτήματα) στην ερώτηση, εάν υπάρχει (υπάρχουν).

Σημείωση :

Πεδίο "λέξη-κλειδί"

Αν εισαγάγετε στο "λέξη-κλειδί" το στοιχείο αναφοράς E-006107/13, θα λάβετε χιλιάδες
αποτελέσματα. Πράγματι, τότε το στοιχείο αναφοράς εκλαμβάνεται ως "λέξη-κλειδί" από τη
μηχανή αναζήτησης, η οποία θα βγάλει όλα τα "E" που βρίσκει και όλα τα "13"….(πάνω από
200.000 αποτελέσματα)….

4. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Η αναζήτηση με βάση την αναφορά της διαδικασίας θα δώσει το πληρέστερο αποτέλεσμα
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Μορφή:  έτος/αριθμός (τύπος διαδικασίας) - προσοχή: μόνο κεφαλαία και χωρίς διαστήματα
Π.χ.: 2008/0090(COD)

2012/2258(ΙΝΙ)
2013/0120A(NLE)

Συνήθεις ερωτήσεις

1. Πώς θα κάνω αναζήτηση εάν δεν έχω τα στοιχεία αναφοράς του κειμένου;

Αν δεν έχετε συγκεκριμένο στοιχείο αναφοράς, αλλά επιθυμείτε να έχετε μια γενική
επισκόπηση ενός συγκεκριμένου τύπου εγγράφου για ένα έτος, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το στοιχείο αναφοράς με τη μορφή την οποία δέχεται το Μητρώο και να
αντικαταστήσετε το ειδικό μέρος (ψηφία) με το αστέρι:

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

Μπορείτε στη συνέχεια να εξειδικεύσετε την αναζήτησή σας με τα κριτήρια που βρίσκονται
αριστερά της οθόνης των αποτελεσμάτων.

2. Διατίθενται όλα τα έγγραφα στη γλώσσα μου;

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες (όπως για παράδειγμα, οι
μελέτες). Όποια και αν είναι η γλώσσα στην οποία πραγματοποιείτε την αναζήτησή σας, τα
αποτελέσματα για τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά εμφανίζονται από προεπιλογή.
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Πληροφορίες για τα διάφορα γλωσσικά κείμενα διατίθενται αριστερά της οθόνης στο "Η
αναζήτησή σας"  "Διαθέσιμες γλώσσες"



5

3. Ποια ήταν η δραστηριότητα ενός συγκεκριμένου βουλευτή;

Για να έχετε μια επισκόπηση της δραστηριότητας ενός συγκεκριμένου βουλευτή,
πληκτρολογήστε το όνομά του στο πλαίσιο "Συντάκτης" · συνδυάστε με ένα ή περισσότερα
κριτήρια, π.χ. τις ημερομηνίες, εάν σας ενδιαφέρει μια συγκεκριμένη περίοδος, ή τον τύπο
εγγράφου (π.χ. γραπτές ερωτήσεις).
Μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση με μόνο κριτήριο το όνομα και στη συνέχεια να κάνετε
διαλογή των αποτελεσμάτων με τη βοήθεια των εμφανιζόμενων κριτηρίων.
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Παράρτημα I

Το "στοιχείο αναφοράς" στη μορφή που δέχεται το Μητρώο σχηματίζεται ως εξής:

ΑΡΧΗ _ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ(ΕΤΟΣ)ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1. Κείμενα σχετικά με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα (κεφάλαιο 1 του Μητρώου)

 ΑΡΧΗ: π.χ. P7(Κοινοβουλευτική περίοδος), EP-PE
 ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ π.χ.: TA (εγκριθέν κείμενο), QE (γραπτή ερώτηση), OJ

(ημερήσια διάταξη), PV (συνοπτικά πρακτικά), CRE (πλήρη πρακτικά), AMA
(τροπολογία)·

 (ΕΤΟΣ) πάντα εντός παρενθέσεων και με 4 ψηφία
 Συγκεκριμένο κείμενο: κωδικός 4 ή 6 ψηφίων, ανάλογα με τον τύπο εγγράφου

(ημερομηνία-μήνας-ημέρα, σε περίπτωση OJ ή PV)

Μερικά παραδείγματα:

1. Έγγραφα της Ολομέλειας

P7_OJ(2013)07-01 (ημερήσια διάταξη της 1ης Ιουλίου 2013)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (προσωρινά συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της 23ης

Ιουνίου 2011)

P7_CRE(2011)06-23 (τελικά πλήρη πρακτικά της συνεδρίασης της 23ης Ιουνίου 2011)

P7_PV(2013)07-01 (συνοπτικά πρακτικά)

P7_PV(2013)07-01(LP) (κατάσταση παρόντων της συνόδου της 1ης Ιουλίου 2013)

P7_PV(2013)07-03(RCV) (αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση της συνόδου της

3ης Ιουλίου 2013)

P7_TA(2013)0135 (εγκριθέν κείμενο)

EP-PE_TC1-COD(2012)0062 (ενοποιημένο κείμενο, θέση του ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση)

P7_A(2013)0279  (έκθεση)

P7_AMA(2013)0279(142-150) (τροπολογίες στην έκθεση 0279, από 142 έως 150)

P7_AMB(2013)0327(001-012) (τροπολογίες στα έγγραφα B: από 01 έως 12)

P7_B(2013)0375 (πρόταση ψηφίσματος/απόφασης)

P7_RC(2013)0362 (πρόταση κοινού ψηφίσματος)

P7_QE(2013)006107 (γραπτή ερώτηση)

P7_RE(2013)006107 (απάντηση στη γραπτή ερώτηση)

2. Έγγραφα των κοινοβουλευτικών επιτροπών
Για τα έγγραφα των κοινοβουλευτικών επιτροπών (και των κοινοβουλευτικών
αντιπροσωπειών), το στοιχείο αναφοράς σχηματίζεται με βάση το ίδιο πρότυπο· η αρχή
αντιστοιχεί στην κοινοβουλευτική επιτροπή (ή στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία).

Παραδείγματα:
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ENVI_OJ(2013)09-05
ITRE_PV(2013)07-08
AFCO_PR(2013)513103 (έξι ψηφία που αντιστοιχούν στον αριθμό PE  (NUPE))
LIBE_AMA(2013)504012 (τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης)
JURI_PA(2013)502007 (σχέδιο γνωμοδότησης- έξι ψηφία που αντιστοιχούν στον NUPE )
JURI_AD(2013)502007 (τελική γνωμοδότηση)
DSEE_DT(2010)823690 (έγγραφο εργασίας)

Ακρωνύμια των κοινοβουλευτικών επιτροπών για την 8η κοινοβουλευτική περίοδο

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

Ο κατάλογος των κοινοβουλευτικών επιτροπών και αντιπροσωπειών (όνομα και σύνθεση)
διατίθεται στη διεύθυνση:
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?codeTypeDocu=LMEP&ye
ar=2014
(διαθέσιμες πληροφορίες από το 2002, με τις αντίστοιχες επικαιροποιήσεις).


