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OTSING ELEKTROONILISEST VIITEREGISTRIST

Märkused
 Otsingu tegemisel võite kombineerida mitut kriteeriumi:

nt otsingusõna ja dokumendi tüüp
otsingusõna ja autor
autor ja dokumendi tüüp
otsingusõna, dokumendi tüüp ja kuupäev
otsingusõna, autor, dokumendi tüüp ja kuupäev

 Kui teil ei ole ühtegi otsingukriteeriumi, valige rubriik „Dokumendi tüübi järgi”,
klõpsake huvipakkuval real ja täpsustage otsingut tulemuste loetelust vasakul
kuvatud kriteeriumide abil.

1. OTSINGUSÕNA JÄRGI

Sisestage sõna lahtrisse „Otsingusõna” (alates kolmandast sisestatud tähest pakub
register olemasolevaid termineid).

Klõpsake nuppu „Otsi”.
Täpsustage tulemusi, filtreerides neid tulemuste loetelust vasakul kuvatud

kriteeriumide abil:

Aasta
Asutus
Autor
Dokumendi liik
Teema (Eurovoci valdkondade järgi http://eurovoc.europa.eu/)
Ametiaeg
Võimalikud keeled

Võite lahtrisse „Otsingusõna” sisestada ka numbri, sellisel juhul kuvatakse kõik
dokumendid, mis sisaldavad seda numbrit pealkirjas või tekstis.

Nt 009287 annab tulemuseks kõik selle numbriga 2010., 2011. ja 2013. aasta
kirjalikult vastatavad küsimused.

2. Väli „ROHKEM KRITEERIUMEID”

 REGISTRIVIIDE

Klõpsake nuppu „Rohkem kriteeriumeid”.
Sisestage viide registriviite vormingus1 vastavasse lahtrisse.

Nt P7_A(2013)0253
P7_QE(2013)009287
JURI_PR(2013)516765

1 Vt 1. lisa
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 MUUD VIITED

Kui teil on viide, mis ei ole registriviite vormingus, sisestage see lahtrisse „Muud
viited” (paremal asuva rippmenüü kasutamine on valikuline); tulemuseks kuvatakse
kõik selle viitega seotud dokumendid.

Nt 2008/0090(COD) annab tulemuseks kõik selle menetlusega seotud
dokumendid.
A8-0001/2014 annab tulemuseks kõik selle viitega seotud dokumendid.

3. ERIJUHUD

Otsing PE numbri (NUPE) järgi

Sisestage ainult kuus numbrit, mille vahel on punkt (nt 508.018) kas lahtrisse
„Otsing” või lahtrisse „Muud viited”.

Parlamendi küsimused

Sisestage lahtrisse „Muud viited” tüüpvorming E-005915/2013, tulemuseks
kuvatakse küsimus ja vastus (ning võimalikud vastuse lisad).

Märkus

Väli „Otsingusõna”

Kui sisestate lahtrisse „Otsingusõna” viite E-006107/13, saate vastuseks tuhandeid tulemusi.
Otsingumootor tõlgendab viidet otsingusõnana ning kuvab tulemusena kõik E-tähed ja
numbrid 13, mille ta leiab (üle 200 000 tulemuse).

4. SEADUSANDLIKUD MENETLUSED

Otsing menetluse numbri järgi annab kõige täielikuma tulemuse.

Vorming: aasta/number(menetluse liik) – suurtähtedega ja ilma tühikuteta
Nt 2008/0090(COD)

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

Korduma kippuvad küsimused
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1. Kuidas otsida, kui ma ei tea dokumendi viidet?

Kui teil ei ole täpset viidet, kuid soovite saada ülevaadet konkreetse aasta teatud liiki
dokumentidest, võite kasutada registriviidet ja asendada numbri tärniga:

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

Täpsustage tulemusi, filtreerides neid tulemuste loetelust vasakul kuvatud kriteeriumide abil.

2. Kas kõik dokumendid on minu keeles kättesaadavad?

Teatud dokumendid (nt uuringud) ei ole kättesaadavad kõikides keeleversioonides.
Olenemata otsingu tegemisel kasutatud keelest, kuvatakse vaikimisi ka tulemused
prantsuse, inglise ja saksa keeles.

.
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Teave eri keeleversioonide kohta on kättesaadav ekraanil vasakul asuva rubriigi „Teie
otsing” allrubriigis „Võimalikud keeled”.

3. Mida on teinud konkreetne parlamendiliige?

Et saada ülevaadet konkreetse parlamendiliikme tegevusest, sisestage tema nimi lahtrisse
„Autor”; kombineerige kriteeriume, nt kasutades kuupäevi, kui olete huvitatud konkreetsest
ajavahemikust, või dokumendi liiki (nt kirjalikult vastatavad küsimused).
Võite alustada otsingut ainult nime kasutades ja filtreerida seejärel tulemusi täpsustavate
kriteeriumide abil.
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I lisa

Registriviide koosneb järgmisest:

ASUTUS _DOKUMENDI TÜÜP(AASTA)NUMBER

1. Parlamendi tegevusega seotud dokumendid (registri punkt 1)

 ASUTUS: nt P7(ametiaeg), EP-PE
 DOKUMENDI TÜÜP: nt TA (texte adopté, vastuvõetud tekst), QE (question écrite,

kirjalikult vastatav küsimus), OJ (ordre du jour, päevakord), PV (procès-verbal,
protokoll), CRE (compte-rendu in extenso, istungi stenogramm), AMA (amendement,
muudatusettepanek)

 (AASTA): alati sulgudes ja neli numbrit
 Number: 4 või 6 numbrit (OJ ja PV puhul kuupäev kk-pp)

Mõned näited:

1. Täiskogu dokumendid

P7_OJ(2013)07-01 (1. juuli 2013. aasta päevakord)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (23. juuni 2011. aasta istungi esialgne protokoll)

P7_CRE(2011)06-23 (23. juuni 2011. aasta istungi lõplik stenogramm)

P7_PV(2013)07-01 (protokoll)

P7_PV(2013)07-01(LP) (1. juuli 2013. aasta istungi kohalolijate nimekiri)

P7_PV(2013)07-03(RCV) (3. juuli 2013. aasta istungi nimelise hääletuse tulemused)

P7_TA(2013)0135 (vastuvõetud tekst)

EP-PE_TC1-COD(2012)0062 (konsolideeritud tekst, esimesel lugemisel vastu võetud

Euroopa Parlamendi seisukoht)

P7_A(2013)0279 (raport)

P7_AMA(2013)0279(142-150) (raporti 0279 muudatusettepanekud 142–150)

P7_AMB(2013)0327(001-012) (dokumendi B muudatusettepanekud: 1–12)

P7_B(2013)0375 (resolutsiooni/otsuse ettepanek)

P7_RC(2013)0362 (resolutsiooni ühisettepanek)

P7_QE(2013)006107 (kirjalikult vastatav küsimus)

P7_RE(2013)006107 (vastus kirjalikult vastatavale küsimusele)

2. Parlamendikomisjonide dokumendid
Parlamendikomisjonide (ja delegatsioonide) dokumentide viide järgib sama mudelit; asutus
tähendab siin parlamendikomisjoni (või delegatsiooni).

Näited:

ENVI_OJ(2013)09-05
ITRE_PV(2013)07-08
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AFCO_PR(2013)513103 (PE (NUPE) numbrile vastavad kuus numbrit)
LIBE_AMA(2013)504012 (raporti projekti muudatusettepanekud)
JURI_PA(2013)502007 (arvamuse projekt – NUPE) numbrile vastavad kuus numbrit)
JURI_AD(2013)502007 (lõplik arvamus)
DSEE_DT(2010)823690 (töödokument)

Parlamendikomisjonide lühendid 8. ametiajal

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

Parlamendikomisjonide ja -delegatsioonide loetelu (nimi ja koosseis) on kättesaadav
aadressil:
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?codeTypeDocu=LMEP&ye
ar=2014
(teave alates 2002. aastast koos ajakohastustega).


