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ZOEKEN IN HET ELEKTRONISCH DOCUMENTENREGISTER

Inleidende opmerkingen:
 Bij een zoekopdracht kunt u meerdere criteria combineren:

Vb.: trefwoord en soort document
trefwoord en auteur
auteur en soort document
trefwoord plus soort document en datum
trefwoord plus auteur en soort document en datum

 Als u geen enkel criterium hebt voor uw zoekopdracht, klik op de tab "Zoeken op
soort document", klap de regel uit die u interesseert en verfijn de resultaten aan de
hand van de criteria die links van het zoekresultaat verschijnen.

1. ZOEKEN OP TREFWOORD

Tik het te zoeken woord in het veld "Trefwoord" (vanaf het derde getypte karakter
stelt het Register gekende woorden voor).

Klik op "zoeken".
Verfijn de resultaten door te filteren aan de hand van de criteria die links van het

zoekresultaat verschijnen:

Jaar
Overheidsinstantie
Auteur
Type document
Onderwerp (volgens de Eurovoc-index http://eurovoc.europa.eu/)
Zittingsperiode
Beschikbare talen

Onder "Trefwoord" kunt u ook getallen ingeven, maar het zoekresultaat zal dan alle
documenten vermelden die dit getal in de titel of de tekst bevatten.

Vb.: 009287 zal als zoekresultaat de schriftelijke vragen van 2010, 2011 en 2013 met
dat nummer geven.

2. HET VELD "MEER CRITERIA"

 REFERENTIE REGISTER

Klik op "Meer criteria"
Tik de referentie volgens het formaat "Referentie Register"1 in het desbetreffende

veld.

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

1 Zie bijlage 1
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 OVERIGE REFERENTIES

Als u een referentie kent die niet volgens het registerformaat is, kunt u deze ingeven
in het veld "Overige referenties" (u kunt hierbij het uitklapmenu rechts gebruiken); het
zoekresultaat zal alle documenten geven die verband houden met deze referentie.

Vb.: 2008/0090(COD) zal als zoekresultaat alle documenten geven die tot deze
procedure behoren;
A8-0001/2014 zal als zoekresultaat alle documenten geven die met deze
referentie verband houden.

3. SPECIFIEKE GEVALLEN

Zoeken op PE-nummer (NUPE)

Tik enkel de zes cijfers, gescheiden door een punt (bv. 508.018), hetzij onder
"Zoekfunctie", hetzij onder "Overige referenties".

Parlementaire vragen

Als u onder "Overige referenties" het vraagnummer volgens het formaat E-
005915/2013 tikt, krijgt u als zoekresultaat de vraag en het antwoord (plus de bijlage(n)) op
de vraag indien dit/deze bestaat/bestaan.

Opmerking:

Het veld "Trefwoord"

Als u de referentie E-006107/13 onder "Trefwoord" ingeeft, zal u duizenden resultaten
krijgen. De zoekmotor interpreteert de referentie immers als een trefwoord, en geeft alle
resultaten voor "E", alle resultaten voor "13", ... (meer dan 200.000 resultaten).

4. WETGEVINGSPROCEDURES

Zoeken op procedurenummer zal het meest volledige resultaat opleveren.

Formaat:  jaar/nummer(soort procedure) - Opgelet: in hoofdletters en zonder spaties
Vb.: 2008/0090(COD)

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

1. Hoe moet ik zoeken als ik de referentie van het document niet ken?

Als u geen precieze referentie hebt, maar een algemeen overzicht wil voor een bepaald soort
document van een bepaald jaar, kunt u het referentieformaat van het register gebruiken en
het volgnummer (cijfers) vervangen door een asterisk:

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

Daarna kunt u uw zoekopdracht verfijnen aan de hand van de criteria die links van het
zoekresultaat verschijnen.

2. Zijn alle documenten in mijn taal beschikbaar?

Bepaalde documenten zijn niet in alle taalversies beschikbaar (studies bijvoorbeeld).
Ongeacht de taal waarin u uw zoekopdracht verricht, bevat het zoekresultaat standaard ook
de Duitse, Engelse en Franse versie.
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Onder "Uw zoekopdracht" - "Beschikbare talen" links op het scherm vindt u meer informatie
over de verschillende taalversies.

3. Welke werkzaamheden heeft een bepaald lid verricht?

Om een overzicht te krijgen van de werkzaamheden van een bepaald lid, tikt u in het veld
"auteur" zijn of haar naam; hierbij kunt u een of meerdere criteria combineren, bijv. de data
als u in een bepaalde periode geïnteresseerd bent, of het soort document (bijv. schriftelijke
vragen).
U kunt ook eerst de naam als enige criterium gebruiken en vervolgens het zoekresultaat
verfijnen aan de hand van de bijkomende criteria.
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Bijlage I

In het veld "Referentie Register" moet de zoekopdracht als volgt worden ingegeven:

OVERHEIDSINSTANTIE_SOORT DOCUMENT(JAAR)VOLGNUMMER

1. Documenten in verband met de parlementaire werkzaamheden (hoofdstuk 1 van het
Register)

 OVERHEIDSINSTANTIE: bv. P7(zittingsperiode), EP-PE
 SOORT DOCUMENT: bv. TA (aangenomen tekst), QE (schriftelijke vraag), OJ

(agenda), PV (notulen), CRE (volledig verslag), AMA (amendement)
 (JAAR): altijd tussen haakjes en met vier cijfers
 VOLGNUMMER: code van 4 of 6 cijfers, volgens het soort document (datum mm-dd,

indien OJ of PV)

Enkele voorbeelden:

1. Zittingsdocumenten

P7_OJ(2013)07-01 (agenda van 1 juli 2013)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (voorlopige notulen van de vergadering van 23 juni 2011)

P7_CRE(2011)06-23 (volledig verslag, definitieve uitgave van de vergadering van 23 juni

2011)

P7_PV(2013)07-01 (notulen)

P7_PV(2013)07-01(LP) (presentielijst van de vergadering van 1 juli 2013)

P7_PV(2013)07-03(RCV) (uitslag van de hoofdelijke stemmingen van de vergadering van 3 juli

2013)

P7_TA(2013)0135 (aangenomen tekst)

EP-PE_TC1-COD(2012)0062 (geconsolideerde tekst standpunt EP in eerste lezing)

P7_A(2013)0279 (verslag)

P7_AMA(2013)0279(142-150) (amendementen 142 t/m 150 op verslag 0279)

P7_AMB(2013)0327(001-012) (amendementen 1 t/m 12 op B-document)

P7_B(2013)0375 (ontwerpresolutie/ontwerpbesluit)

P7_RC(2013)0362 (gezamenlijke ontwerpresolutie)

P7_QE(2013)006107 (schriftelijke vraag)

P7_RE(2013)006107 (antwoord op de schriftelijke vraag)

2. Documenten van de parlementaire commissies
Voor de documenten van de parlementaire commissies (en parlementaire delegaties) is de
referentie volgens hetzelfde model opgebouwd, waarbij de "overheidsinstantie" overeenkomt
met de parlementaire commissie (of parlementaire delegatie).

Voorbeelden:
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ENVI_OJ(2013)09-05
ITRE_PV(2013)07-08
AFCO_PR(2013)513103 (zes cijfers die overeenkomen met het PE-nummer (NUPE))
LIBE_AMA(2013)504012 (amendementen op het ontwerpverslag)
JURI_PA(2013)502007 (ontwerpadvies - zes cijfers die overeenkomen met het PE-nummer)
JURI_AD(2013)502007 (advies)
DSEE_DT(2010)823690 (werkdocument)

Acroniemen van de parlementaire commissies voor de achtste zittingsperiode

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

De lijst van de parlementaire commissies en delegaties (naam en samenstelling) kunt u
vinden op:
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?codeTypeDocu=LMEP&ye
ar=2014
(informatie beschikbaar vanaf 2002, met de desbetreffende updates).


