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HAKU SÄHKÖISESTÄ ASIAKIRJAREKISTERISTÄ

Alkuhuomautukset
 Asiakirjahaussa voi yhdistää eri hakuperusteita:

esim. avainsana ja asiakirjatyyppi
avainsana ja laatija
laatija ja asiakirjatyyppi
avainsana, asiakirjatyyppi ja päivämäärä
avainsana, laatija, asiakirjatyyppi ja päivämäärä

 Asiakirjoja voi hakea myös ilman ennalta määrättyjä hakuperusteita: siirry välilehdelle
"Asiakirjatyypin mukaan", valitse hakemistopuusta sinua kiinnostava asiakirjatyyppi ja
rajaa hakutuloksia tulosluettelon vasemmalla puolella olevien hakuehtojen avulla.

1. AVAINSANAHAKU

Kirjoita sana avainsanakenttään (kolmannesta merkistä alkaen rekisteri ehdottaa
avainsanoja).

Napsauta Hae -painiketta.
Rajaa hakutuloksia tulosluettelon vasemmalla puolella olevien hakuehtojen avulla:

Vuosi
Organisaatio tms.
Laatija
Asiakirjatyyppi
Aihe (Eurovoc-asiasanojen mukaan: http://eurovoc.europa.eu/)
Vaalikausi
Kieliversiot

Avainsanakenttään voi kirjoittaa myös numerosarjan, mutta hakutuloksessa ovat
silloin mukana kaikki asiakirjat, joiden otsikossa tai tekstissä kyseinen numerosarja esiintyy.

Esim. 009287 antaisi tulokseksi tällä numerolla olevat kirjalliset kysymykset vuosilta
2010, 2011 ja 2013.

2. Kenttä "LISÄÄ HAKUPERUSTEITA"

 REKISTERIVIITE

Napsauta "Lisää hakuperusteita".
Kirjoita viite rekisterissä käytettävässä muodossa1 Rekisteriviite-kenttään.

Esim. P7_A(2013)0253
P7_QE(2013)009287
JURI_PR(2013)516765

 MUUT VIITTEET

1 Ks. liite 1.
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Jos haluat käyttää hakuperusteena muuta kuin rekisteriviitteen muodossa olevaa
viitettä, kirjoita se kenttään "Muut viitteet". Voit halutessasi käyttää kentän oikealla
puolella olevaa pudotusvalikkoa. Hakutuloksissa näytetään asiakirjat, joissa
käytetään kyseistä viitettä.

Esim. 2008/0090(COD) antaa tulokseksi kaikki kyseiseen menettelyyn kuuluvat
asiakirjat
A8-0001/2014 antaa tulokseksi kaikki asiakirjat, joissa käytetään kyseistä
viitettä

3. ERITYISTAPAUKSET

Haku PE-numeron mukaan

Kirjota pelkästään kuusinumeroinen numerosarja pisteineen (esim. 508.018) joko
kenttään "Haku" tai kenttään "Muut viitteet".

Parlamentin esittämät kysymykset

Kirjoita kysymyksen numero kenttään "Muut viitteet" muodossa E-005915/2013.
Saat tulokseksi kyseisen kysymyksen ja siihen annetun vastauksen sekä mahdolliset
vastauksen liitteet.

Hyvä tietää:

Avainsanakenttä

Jos kirjoitat avainsanakenttään esimerkiksi viitteen E-006107/13, saat tuhansia tuloksia.
Hakukone tulkitsee viitteen avainsanaksi ja hakee tietokannasta kaikki löytämänsä E-
kirjaimet ja kaikki numerot "13" jne. Osumia on yli 200 000...

4. LAINSÄÄDÄNTÖMENETTELYT

Menettelynumerohaku antaa kattavimman tuloksen

Muoto: vuosi/numero(menettelytyyppi) – huom. isot kirjaimet, ei välejä
Esim. 2008/0090(COD)

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

1. Miten haen asiakirjoja, jos en tiedä asiakirjaviitettä?

Jos tiedossasi ei ole tarkkaa viitettä mutta haluat yleiskuvan tietyn vuoden tietyntyyppisistä
asiakirjoista, voit käyttää rekisteriviitettä ja korvata asiakirjan juoksevan numeron tähdellä:

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

Voit rajata hakua tulosluettelon vasemmalla puolella olevien hakuehtojen avulla:

2. Ovatko kaikki asiakirjat saatavilla omalla kielelläni?

Tietyt asiakirjat (esimerkiksi tutkimukset) eivät ole saatavilla kaikilla kielillä. Navigointikielestä
riippumatta hakutulosten yhteydessä näytetään aina myös tulokset ranskasta, englannista ja
saksasta.
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Eri kieliversiot saa esiin tulosluettelon vasemmalla puolella olevasta kohdasta "Hakusi –
Kieliversiot".

3. Mitä tietty EP:n jäsen on saanut aikaan?

Jos haluat saada yleiskuvan tietyn jäsenen toiminnasta, kirjoita hänen nimensä kenttään
"Laatija". Voit käyttää nimen lisäksi yhtä tai useampaa muuta hakuperustetta, esimerkiksi
päivämääriä, jos olet kiinnostunut tietystä ajanjaksosta, tai asiakirjatyyppiä (esim. kirjalliset
kysymykset).
Voit ensin hakea pelkästään nimen perusteella ja rajata sitten tuloksia hakuehtojen avulla.
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Liite I

Rekisterissä käytettävä viite muodostetaan seuraavasti:

ORGANISAATIO_ASIAKIRJATYYPPI(VUOSI)NUMERO

1. Parlamentin toimintaan liittyvät asiakirjat (rekisterin 1 luku)

 ORGANISAATIO: esim. P7(vaalikausi), EP-PE
 ASIAKIRJATYYPPI: esim. TA (hyväksytty teksti), QE (kirjallinen kysymys), OJ

(esityslista), PV (pöytäkirja), CRE (sanatarkka istuntoselostus), AMA (tarkistus)
 (VUOSI): aina suluissa ja 4-numeroinen
 NUMERO: 4- tai 6-numeroinen koodi asiakirjatyypin mukaan (päivämäärä muodossa

kk-pp, jos kyseessä OJ tai PV)

Esimerkkejä:

1. Täysistuntoasiakirjat

P7_OJ(2013)07-01 (esityslista kokoukseen 1. heinäkuuta 2013)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (23. kesäkuuta 2011 pidetyn istunnon väliaikainen pöytäkirja)

P7_CRE(2011)06-23 (23. kesäkuuta 2011 pidetyn istunnon lopullinen sanatarkka

istuntoselostus)

P7_PV(2013)07-01 (pöytäkirja)

P7_PV(2013)07-01(LP) (1. heinäkuuta 2013 pidetyn istunnon läsnäololista)

P7_PV(2013)07-03(RCV) (3. heinäkuuta 2013 pidetyn istunnon nimenhuutoäänestysten tulokset)

P7_TA(2013)0135 (hyväksytty teksti)

EP-PE_TC1-COD(2012)0062 (EP:n ensimmäisen käsittelyn kannan konsolidoitu teksti)

P7_A(2013)0279 (mietintö)

P7_AMA(2013)0279(142-150) (tarkistukset 142–150 mietintöön 0279)

P7_AMB(2013)0327(001-012) (tarkistukset 1–12 B-asiakirjaan 0327)

P7_B(2013)0375 (päätöslauselmaesitys/päätösehdotus)

P7_RC(2013)0362 (yhteinen päätöslauselmaesitys)

P7_QE(2013)006107 (kirjallinen kysymys)

P7_RE(2013)006107 (vastaus kirjalliseen kysymykseen)

2. Parlamentin valiokuntien asiakirjat
Parlamentin valiokuntien ja valtuuskuntien asiakirjaviitteet muodostetaan saman mallin
mukaan. Organisaation kohdalla on valiokunnan tai valtuuskunnan lyhenne.

Esimerkkejä:

ENVI_OJ(2013)09-05
ITRE_PV(2013)07-08
AFCO_PR(2013)513103 (asiakirjan kuusi numeroa vastaavat PE-numeroa)
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LIBE_AMA(2013)504012 (tarkistukset mietintöluonnokseen)
JURI_PA(2013)502007 (lausuntoluonnos – asiakirjan kuusi numeroa vastaavat PE-numeroa)
JURI_AD(2013)502007 (lopullinen lausunto)
DSEE_DT(2010)823690 (työasiakirja)

Valiokuntien lyhenteet 8. vaalikaudella

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

Valiokuntien ja valtuuskuntien luettelo (nimi ja kokoonpano) on osoitteessa
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?codeTypeDocu=LMEP&ye
ar=2014
(saatavilla on ajantasainen jäsenluettelo sekä aiemmat luettelot vuodesta 2002)


