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WYSZUKIWANIE W REJESTRZE ELEKTRONICZNYM NUMERÓW REFERENCYJNYCH

Uwagi wstępne:
 Możesz wyszukiwać dokumenty w oparciu o kilka kryteriów jednocześnie:

np. : słowo kluczowe i rodzaj dokumentu,
słowo kluczowe i autor,
autor i rodzaj dokumentu,
słowo kluczowe, rodzaj dokumentu i data,
słowo kluczowe, autor, rodzaj dokumentu i data.

 Jeżeli nie posiadasz szczegółowych informacji, aby określić kryteria wyszukiwania,
wybierz pole „Wyszukiwanie według rodzaju dokumentu”, rozwiń odpowiednie menu i
zawęź wyszukiwanie za pomocą kryteriów znajdujących się po lewej stronie listy
wyników.

1. WYSZUKIWANIE ZA POMOCĄ SŁOWA KLUCZOWEGO

Wpisz słowo w pole „Słowo kluczowe” (począwszy od trzeciej wpisanej litery rejestr
automatycznie uzupełnia często wykorzystywane wyrazy)

Kliknij na przycisk „Szukaj”
Zawęź wyszukiwanie za pomocą kryteriów wymienionych po lewej stronie ekranu

wyników:

Rok
Organ
Autor
Rodzaj dokumentu
Temat (według haseł Eurovoc

http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=pl/node)
Kadencja parlamentarna
Dostępne języki

W polu „Słowo kluczowe” możesz również wpisać serię cyfr, jednak uzyskasz
wówczas wszystkie dokumenty zawierające tę kombinację cyfr w tytule lub w tekście.

Na przykład po wpisaniu 009287 uzyskasz pytania pisemne z lat 2010, 2011 i 2013
opatrzone tym numerem.

2. Pole: „WIĘCEJ KRYTERIÓW”

 NUMER REFERENCYJNY W REJESTRZE

Kliknij w pole „Więcej kryteriów”
W odpowiednim polu wpisz numer referencyjny w formacie numeru referencyjnego w

rejestrze1

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

1 Zob. załącznik 1
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 INNE ODNIESIENIA

Jeżeli znasz inne odniesienia do dokumentów, które nie mają formatu przyjętego w
rejestrze, wpisz je w polu „Inne odniesienia” (korzystanie z rozwijanego menu po
prawej stronie nie jest obowiązkowe); wynik zawierać będzie z dokumenty powiązane
z wpisanym odniesieniem.

Np.: 2008/0090(COD): wynik zawierać będzie wszystkie dokumenty powiązane z
tą procedurą
A8-0001/2014: wynik zawierać będzie wszystkie dokumenty powiązane z tym
numerem

3. PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

Wyszukiwanie według numeru PE (NUPE)

Wpisz jedynie sześć cyfr, rozdzielając je w środku kropką (np. 508.018) w polu
„Słowo kluczowe”, albo w polu „Inne odniesienia”.

Pytania poselskie

W polu „Inne odniesienia” wpisz numer w formacie E-005915/2013 – wśród
wyników pojawi się zarówno pytanie, jak i odpowiedź (oraz istniejące załącznik/załączniki do
odpowiedzi).

Uwaga:

Pole „słowo kluczowe”

Jeżeli w polu „Słowo kluczowe” wpiszesz nr referencyjny E-006107/13, uzyskasz tysiące
rezultatów. Wyszukiwarka zinterpretuje numer referencyjny jako słowo kluczowe i wyszuka
wszystkie dokumenty, w których występuje sygnatura „E” oraz wszystkie dokumenty, w
których występuje liczba „13” (ponad 200 000 wyników).

4. PROCEDURY USTAWODAWCZE

Wyszukiwanie według numeru referencyjnego procedury gwarantuje najobszerniejsze
wyniki.
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Format: rok/numer(rodzaj procedury) – wielkie litery i brak spacji
Np.: 2008/0090(COD)

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

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. Jak wyszukać w rejestrze dokument, jeżeli nie znam jego numeru referencyjnego?

Jeżeli nie znasz dokładnego numeru referencyjnego dokumentu, ale chcesz uzyskać ogólną
orientację na temat danego rodzaju dokumentu w danym roku, możesz wpisać numer
referencyjny w rejestrze, zastępując cyfry gwiazdkami:

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

Następnie możesz zawęzić wyszukiwanie za pomocą kryteriów znajdujących się po lewej
stronie ekranu wyników

2. Czy wszystkie dokumenty są dostępne w moim języku?

Niektóre dokumenty nie są dostępne we wszystkich wersjach językowych (np. opracowania).
Niezależnie od tego, jaki język ustawiłeś w wyszukiwarce, wyniki w językach francuskim,
angielskim i niemieckim wyświetlają się automatycznie.
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Informacje dotyczące dostępnych wersji językowych znajdują się po lewej stronie ekranu pod
hasłem „Twoje wyszukiwanie” „Dostępne języki”

3. Jaką działalność prowadził dany poseł?

W celu uzyskania informacji na temat działalności konkretnego posła, wpisz jego imię w polu
„Autor”, połącz je z jednym lub większą liczbą kryteriów (np. datą, jeżeli interesuje cię
konkretny okres) lub rodzajem dokumentu (np. pytania pisemne).
Możesz również wyszukiwać tylko według imienia, a następnie zawęzić wyszukiwanie za
pomocą dostępnych kryteriów.
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Załącznik I

Numer referencyjny stosowany w rejestrze ma następującą formę:

ORGAN_RODZAJ DOKUMENTU(ROK)NUMER

1. Dokumenty odnoszące się do działalności parlamentarnej (rozdział 1 rejestru)

 ORGAN: na przykład: P7 (kadencja), EP-PE
 RODZAJ DOKUMENTU, np.: TA (tekst przyjęty), QE (pytanie pisemne), OJ

(porządek obrad), PV (protokół), CRE (pełne sprawozdanie z obrad), AMA
(poprawka);

 (ROK) zawsze w nawiasie, w wersji czterocyfrowej
 Numer: liczba składająca się z 4–6 cyfr, w zależności od rodzaju dokumentu (data w

formacie mm-dd w przypadku OJ lub PV)

Kilka przykładów:

1. Dokumenty z posiedzeń plenarnych

P7_OJ(2013)07-01 (porządek obrad z dnia 1 lipca 2013 r.)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (tymczasowy protokół posiedzenia w dniu 23 czerwca 2011 r.)

P7_CRE(2011)06-23 (ostateczna wersja pełnego sprawozdania z posiedzenia w dniu 23

czerwca 2011 r.)

P7_PV(2013)07-01 (protokół)

P7_PV(2013)07-01(LP) (lista obecności na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2013 r.)

P7_PV(2013)07-03(RCV) (wyniki głosowań imiennych podczas posiedzenia w dniu 3 lipca 2013 r.)

P7_TA(2013)0135 (tekst przyjęty)

EP-PE_TC1-COD(2012)0062 (tekst skonsolidowany stanowiska PE w pierwszym czytaniu)

P7_A(2013)0279 (sprawozdanie)

P7_AMA(2013)0279(142-150) (poprawki do sprawozdania 0279, od 142 do 150)

P7_AMB(2013)0327(001-012) (poprawki do dokumentów B, od 1 do 12)

P7_B(2013)0375 (projekt rezolucji/decyzji)

P7_RC(2013)0362 (wspólny projekt rezolucji)

P7_QE(2013)006107 (pytanie pisemne)

P7_RE(2013)006107 (odpowiedź na pytanie pisemne)

2. Dokumenty komisji parlamentarnych
W przypadku dokumentów komisji parlamentarnych (oraz delegacji parlamentarnych) numer
referencyjny powstaje według tego samego modelu, organ to komisja (lub delegacja)
parlamentarna.

Oto kilka przykładów:

ENVI_OJ(2013)09-05
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ITRE_PV(2013)07-08
AFCO_PR(2013)513103 (sześć cyfr to nr PE (NUPE))
LIBE_AMA(2013)504012 (poprawki do projektu sprawozdania)
JURI_PA(2013)502007 (projekt opinii – sześć cyfr to nr NUPE)
JURI_AD(2013)502007 (opinia końcowa)
DSEE_DT(2010)823690 (dokument roboczy)

Skróty nazw komisji parlamentarnych w 8. kadencji Parlamentu Europejskiego

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

Wykaz komisji i delegacji parlamentarnych (nazwa i skład) znajduje się pod następującym
adresem:
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?codeTypeDocu=LMEP&ye
ar=2014
(informacje począwszy od 2002 r., odpowiednio zaktualizowane).


