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MEKLĒŠANA ELEKTRONISKAJĀ REĢISTRĀ

Iepriekšējas piezīmes
 Meklēšanā ir iespējams kombinēt vairākus kritērijus:

Piem.: atslēgvārdu un dokumenta veidu;
atslēgvārdu un autoru;
autoru un dokumenta veidu;
atslēgvārdu ar dokumenta veidu un datumu;
atslēgvārdu ar autoru un dokumenta veidu un datumu.

 Ja jūsu rīcībā nav neviena meklēšanas kritērija, izvēlieties cilni "Pēc dokumenta
veida", norādiet jūs interesējošo tematu un samaziniet iegūto rezultātu skaitu,
izmantojot rezultātu saraksta kreisajā pusē redzamos kritērijus (kategorijas).

1. MEKLĒŠANA PĒC ATSLĒGVĀRDA

Ierakstiet meklējamo vārdu lodziņā "atslēgvārds" (sākot ar trešo rakstzīmi, sistēma
automātiski piedāvās tajā atrodamos vārdus).
Klikšķiniet uz "Meklēt".
Samaziniet rezultātu skaitu, izmantojot rezultātu saraksta kreisajā pusē redzamos
kritērijus:

Gads
Institūcija
Autors
Dokumentu veids
Temats (pēc Eurovoc http://eurovoc.europa.eu/)
Sasaukums
Pieejamās valodas

Ir iespējams arī kā atslēgvārdu ierakstīt ciparus un iegūt visus dokumentus, kuru
virsrakstā vai tekstā būs atrodama attiecīgā ciparu kombinācija.
Piem.: ierakstot 009287, tiks izgūti 2010., 2011. un 2013. gadā iesniegtie jautājumi,
uz kuriem jāatbild rakstiski un kuriem ir šāds numurs.

2. Lauks "VAIRĀKI KRITĒRIJI"

 ATSAUCE UZ REĢISTRU

Klikšķiniet uz "Vairāki kritēriji"
Attiecīgajā lodziņā ierakstiet atsauci uz reģistru atbilstošā formātā1

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

1 Skatiet 1. pielikumu
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 CITAS ATSAUCES

Ja ir zināma cita atsauce, kas nav reģistra formātā, to var ierakstīt lodziņā "citas
atsauces" (labajā pusē redzamās izvēlnes izmantošana nav obligāta); rezultātu
veidos dokumenti, kas ir saistīti ar ierakstīto atsauci.

Piem.: ierakstot 2008/0090(COD), tiks iegūti visi attiecīgās procedūras dokumenti;

ierakstot A8-0001/2014, tiks iegūti visi ar attiecīgo atsauci saistītie dokumenti.

3. ĪPAŠI GADĪJUMI

Meklēšana pēc PE numura (NUPE)

Ierakstiet tikai sešus PE numura ciparus (piem., 508.018) lodziņā "Meklēt" vai
"Citas atsauces".

Parlamentārie jautājumi

Lodziņā "Citas atsauces" ierakstiet atsauci formātā E-005915/2013 un tiks izgūts
attiecīgais jautājums un atbilde (kā arī atbildes pielikumi, ja tādi ir).

Piezīme:

"atslēgvārds"

Ierakstot atsauci E-006107/13 lodziņā "atslēgvārds", tiks izgūti tūkstošiem rezultātu. Proti,
automātiskais meklētājs atsauci interpretēs kā atslēgvārdu un atlasīs visus "E" un visus
"13"... (vairāk nekā 200 000 rezultātu)...

4. LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRAS

Meklēšana pēc procedūras numura sniedz visprecīzākos rezultātus.

Formāts: gads/numurs(procedūras kods) – ar lielajiem burtiem un bez atstarpēm
Piem.: 2008/0090(COD)

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

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI
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1. Kā veikt meklēšanu, ja nav zināms dokumenta atsauces numurs?

Ja nav zināms precīzs atsauces numurs, bet lietotājs vēlas iegūt vispārēju pārskatu par
noteiktu dokumentu veidu vienā gadā, ir iespējams izmantot reģistra atsauci, kurā numura
daļu aizstāj ar zvaigznīti:

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

Pēc tam ir iespējams samazināt rezultātu skaitu, izmantojot rezultātu saraksta kreisajā pusē
redzamos kritērijus:

2. Vai visi dokumenti ir pieejami manā valodā?

Daži dokumenti nav pieejami visās oficiālajās valodās (piemēram, pētījumi). Neatkarīgi no
meklēšanā izmantotās valodas rezultāti automātiski tiek piedāvāti arī franču, angļu un vācu
valodā.
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Informācija par dažādām valodu versijām ir atrodama ekrāna kreisajā pusē zem "Jūsu
meklēšana"— "Pieejamās valodu versijas".

3. Ko ir paveicis kāds konkrēts deputāts?

Lai iegūtu pārskatu par kāda konkrēta deputāta padarīto, deputāta vārds jāieraksta lodziņā
"Autors"; meklēšanā ir iespējams kombinēt vairākus kritērijus, piemēram, datumus, ja ir
interese par noteiktu laikposmu, vai dokumenta veidu (piemēram, jautājumi, uz kuriem
jāatbild rakstiski).
Ir iespējams veikt meklēšanu tikai pēc deputāta vārda un pēc tam atlasīt rezultātus,
izmantojot citus kritērijus.
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I pielikums

Reģistra atsauce sastāv no šādām daļām:

INSTITŪCIJA_DOKUMENTA VEIDS(GADS)NUMURS

1. Dokumenti, kas attiecas uz parlamentāro darbu, (Reģistra 1. nodaļa)

 INSTITŪCIJA: piemēram, P7(sasaukums), EP-PE;
 DOKUMENTA VEIDS: piemēram, TA (pieņemts teksts), QE (jautājums, uz kuru

jāatbild rakstiski), OJ (darba kārtība), PV (protokols), CRE (debašu stenogramma),
AMA (grozījums);

 (GADS) vienmēr iekavās un četri cipari;
 NUMURS: atbilstoši dokumentu veidam četru vai sešu ciparu kods (OJ vai PV

gadījumā datums mm-dd)

Daži piemēri

1. Plenārsēžu dokumenti

P7_OJ(2013)07-01 (2013. gada 1. jūlija darba kārtība)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (2011. gada 23. jūnija sesijas pagaidu protokols)

P7_CRE(2011)06-23 (2011. gada 23. jūnija galīgā debašu stenogramma)

P7_PV(2013)07-01 (protokols)

P7_PV(2013)07-01(LP) (2013. gada 1. jūlija sesijas apmeklējuma reģistrs)

P7_PV(2013)07-03(RCV) (2013. gada 3. jūlija sesijas rezultāti balsojumiem pēc saraksta)

P7_TA(2013)0135 (pieņemtais teksts)

EP-PE_TC1-COD(2012)0062 (EP nostājas pirmajā lasījumā konsolidētais teksts)

P7_A(2013)0279 (ziņojums)

P7_AMA(2013)0279(142-150) (ziņojuma Nr. 0279 grozījumi Nr. 142–150)

P7_AMB(2013)0327(001-012) (B dokumentu grozījumi Nr. 1–12)

P7_B(2013)0375 (rezolūcijas/lēmuma priekšlikums)

P7_RC(2013)0362 (kopīgās rezolūcijas priekšlikums)

P7_QE(2013)006107 (jautājums, uz kuru jāatbild rakstiski)

P7_RE(2013)006107 (atbilde uz jautājumu, uz kuru jāatbild rakstiski)

2. Parlamenta komiteju dokumenti
Parlamenta komiteju (un delegāciju) dokumentu atsauces tiek veidotas pēc tā paša modeļa;
institūcija nozīmē attiecīgo Parlamenta komiteju (vai delegāciju).

Piemēri:

ENVI_OJ(2013)09-05
ITRE_PV(2013)07-08
AFCO_PR(2013)513103 (seši cipari atbilst PE numuram (NUPE))
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LIBE_AMA(2013)504012 (projekta ziņojuma grozījumi)
JURI_PA(2013)502007 (atzinuma projekts — seši cipari atbilst NUPE)
JURI_AD(2013)502007 (galīgais atzinums)
DSEE_DT(2010)823690 (darba dokuments)

Parlamenta 8. sasaukuma komiteju akronīmu saraksts

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

Parlamenta komiteju un delegāciju saraksts (nosaukums un sastāvs) ir atrodams šeit:
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?codeTypeDocu=LMEP&ye
ar=2014
(informācija ir pieejama kopš 2002. gada ar attiecīgiem atjauninājumiem).


