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PAIEŠKA ELEKTRONINIAME NUORODŲ REGISTRE

Įvadinės pastabos:
 Atliekant paiešką galima derinti kelis kriterijus:

Pvz.: raktinis žodis ir dokumento tipas
raktinis žodis ir autorius
autorius ir dokumento tipas
raktinis žodis kartu su dokumento tipu ir data
raktinis žodis kartu su autoriumi ir dokumento tipu bei data

 Jeigu neturite jokio paieškos kriterijaus, pasirinkite langelį „Pagal dokumento tipą“,
išskleiskite jus dominančią liniją ir atrinkite rezultatus naudodami kriterijus (laukelius)
rezultatų sąrašo kairėje pusėje.

1. PAGAL RAKTINĮ ŽODĮ

Langelyje „Raktinis žodis“ suveskite žodį (nuo trečio ženklo registras jums pasiūlys
žinomus terminus)

Paspauskite „Ieškoti“
Atrinkite rezultatus naudodami rezultatų lango kairėje pusėje esančius kriterijus:

Metai
Institucija
Autorius
Dokumento tipas
Tema (pagal Eurovoc deskriptorius http://eurovoc.europa.eu/)
Kadencija
Pateikimo kalbos

Skiltyje „Raktinis žodis“ taip pat galite įvesti skaičių rinkinį, tačiau rezultatuose bus
pateikiami visi dokumentai, kurių pavadinime ar tekste yra tas skaičių rinkinys.

Pvz.: ieškant 009287 paieškos rezultatuose bus pateikiami 2010, 2011 ir 2013 m.
klausimai žodžiu su šiuo numeriu.

2. Laukelis: „DAUGIAU KRITERIJŲ“

 NUORODA Į REGISTRĄ

Paspauskite „Daugiau kriterijų“
Surinkite nuorodą formatu „Nuoroda į registrą“1 atitinkamame langelyje

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

1 Žr. 1 priedą
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 KITOS NUORODOS

Jeigu žinote nuorodą, kuri neatitinka registro formato, suveskite ją langelyje „Kitos
nuorodos“ (galima naudotis dešinėje esančiu išskleidžiamuoju meniu); paieškos
rezultatai bus su šia nuoroda susiję dokumentai.

Pvz.: 2008/0090(COD): paieškos rezultatas bus visi šią procedūrą sudarantys
dokumentai
A8-0001/2014: paieškos rezultatas bus visi su šia nuoroda susiję dokumentai

3. SPECIFINIAI ATVEJAI

Paieška pagal PE (NUPE) numerį

Surinkite tik šešis tašku atskirtus skaičius (pvz.: 508.018) langelyje
„Paieška“ arba langelyje „kita nuoroda“.

Parlamentiniai klausimai

Langelyje „Kitos nuorodos“ surinkite tokio formato nuorodą: E-005915/2013 ir
paieškos rezultatas bus klausimas ir atsakymas (taip pat atsakymo priedas (-ai), kai jis (jų)
yra).

Pastaba:

Laukelis „raktinis žodis“

Jeigu nuorodą E-006107/13 įvesite laukelyje „raktinis žodis“, gausite tūkstančius rezultatų.
Tuomet nuorodą paieškos sistema palaikys raktiniu žodžiu ir pateiks visus rastus „E“ ir „13“...
(daugiau kaip 200 000 rezultatų)...

4. TEISĖKŪROS PROCEDŪROS

Paieška pagal procedūros nuorodą duos išsamiausią rezultatą.

Formatas:  metai/numeris(procedūros tipas) – dėmesio: rašykite didžiosiomis raidėmis ir be
tarpų.

Pvz.: 2008/0090(COD)
2012/2258(INI)
2013/0120A(NLE)
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Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kaip atlikti paiešką, jei nežinau, kokia dokumento nuoroda?

Jei neturite konkrečios nuorodos, tačiau norėtumėte bendros vienų metų tam tikro tipo
dokumentų apžvalgos, galite naudoti registro nuorodą ir objekto dalį (skaičius) pakeisti
žvaigždute:

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

Tuomet galite atrinkti rezultatus naudodami rezultatų lango kairėje pusėje esančius kriterijus.

2. Ar visi dokumentai pateikiami mano kalba?

Kai kurie dokumentai nėra pateikiami visomis kalbomis (pavyzdžiui, tyrimai). Kad ir kokia
būtų kalba, kuria atliekate savo paiešką, automatiškai taip pat bus nurodomi rezultatai
prancūzų, anglų ir vokiečių kalbomis.
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Informacija apie versijas įvairiomis kalbomis nurodoma ekrano kairėje po antraštėmis „Jūsų
paieška“  „Pateikimo kalbos“

3. Kokia buvo konkretaus Parlamento nario veikla?

Jei norite apžvelgti konkretaus Parlamento nario veiklą, langelyje „Autorius“ įrašykite jo
pavardę; derinkite su vienu ar keliais kriterijais, pvz., datomis, jeigu jus domina konkretus
laikotarpis, ar su dokumentų tipu (pvz., klausimai raštu).
Galite paiešką pradėti naudodami pavardę kaip vienintelį kriterijų, o paskui rezultatus atrinkti
naudodami laukelius.
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I priedas

Registre naudojama nuoroda sudaryta taip:

INSTITUCIJA_DOKUMENTO TIPAS(METAI)OBJEKTAS

1. Su Parlamento veikla susiję dokumentai (Registro 1 skyrius)

 INSTITUCIJA pvz.: P7(Kadencija), EP-PE
 DOKUMENTO TIPAS, pvz.: TA (priimtas tekstas), QE (klausimas raštu), OJ

(darbotvarkė), PV (protokolas), CRE (stenograma), AMA (pakeitimas);
 (METAI) visada skliaustuose ir 4 skaičiai
 Objektas: 4 ar 6 skaičių kodas, priklausomai nuo dokumento tipo (data mėnuo-diena,

jei tai OJ ar PV).

Keletas pavyzdžių:

1. Plenarinių posėdžių dokumentai

P7_OJ(2013)07-01 (2013 m. liepos 1 d. darbotvarkė)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (2011 m. birželio 23 d. posėdžio protokolo projektas)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (2011 m. birželio 23 d. posėdžio galutinė stenograma)

P7_PV(2013)07-01 (protokolas)

P7_PV(2013)07-01(LP) (2013 m. liepos 1 d. posėdžio dalyvių sąrašas)

P7_PV(2013)07-03(LP) (2013 m. liepos 3 d. posėdžio vardinių balsavimų rezultatų sąrašas)

P7_TA(2013)0135 (priimtas tekstas)

EP-PE_TC1-COD(2012)0062 (EP pirmojo svarstymo pozicijos konsoliduotas tekstas)

P7_A(2013)0279  (pranešimas)

P7_AMA(2013)0279(142-150) (pranešimo Nr. 0279 pakeitimai, nuo 142 iki 150)

P7_AMB(2013)0327(001-012) (B dokumentų pakeitimai: nuo 01 iki 12)

P7_B(2013)0375 (pasiūlymas dėl rezoliucijos / sprendimo)

P7_RC(2013)0362 (bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos)

P7_QE(2013)006107 (klausimas raštu)

P7_RE(2013)006107 (atsakymas į klausimą raštu)

2. Parlamento komitetų dokumentai
Parlamento komitetų (ir Parlamento delegacijų) dokumentų nuorodos sudarytos pagal tą patį
modelį; institucija atitinka Parlamento komitetą (arba Parlamento delegaciją)

Pavyzdžiai:

ENVI_OJ(2013)09-05
ITRE_PV(2013)07-08
AFCO_PR(2013)513103 (šeši skaičiai, atitinkantys PE  (NUPE) numerį)
LIBE_AMA(2013)504012 (pranešimo projekto pakeitimai)
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JURI_PA(2013)502007 (nuomonės projektas; šeši skaičiai, atitinkantys NUPE numerį)
JURI_AD(2013)502007 (galutinė nuomonė)
DSEE_DT(2010)823690 (darbo dokumentas)

8-osios kadencijos Parlamento komitetų santrumpos

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

Parlamento komitetų ir delegacijų sąrašas (pavadinimas ir sudėtis) pateikiamas čia:
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?codeTypeDocu=LMEP&ye
ar=2014
(pateikiama atitinkamai atnaujinta informacija nuo 2002 m. ).


