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EFETUAR UMA PESQUISA NO REGISTO ELETRÓNICO DE REFERÊNCIAS

Observações preliminares:
 Numa pesquisa, é possível combinar vários critérios.

Por exemplo:
Palavra-chave e tipo de documento
Palavra-chave e autor
Autor e tipo de documento
Palavra-chave, tipo de documento e data
Palavra-chave, autor, tipo de documento e data

 Caso não disponha de nenhum critério para efetuar a pesquisa, selecione o
separador «Por tipo de documento», escolha a opção adequada e afine os
resultados através dos critérios à esquerda da lista de resultados.

1. POR PALAVRA-CHAVE

Introduza a palavra no campo «Palavra-chave» (a partir do terceiro dos carateres, o
Registo propõe termos conhecidos).

Clique em «Procurar».
Para afinar os resultados, utilize os critérios no lado esquerdo da página de
resultados:

Ano
Autoridade
Autor
Tipo de documento
Assunto (de acordo com os descritores Eurovoc http://eurovoc.europa.eu/)
Legislatura
Línguas disponíveis

Pode também introduzir uma série de algarismos no campo «Palavra-chave», mas o
resultado será constituído por todos os documentos que contenham a mesma série de
algarismos no título ou no texto.

Por exemplo: se pesquisar «009287», obterá nos resultados as perguntas escritas de
2010, 2011 e de 2013 com esse número.

2. Filtro: «MAIS CRITÉRIOS»

 REFERÊNCIA NO REGISTO

Clique em «Mais critérios»
Introduza a referência no formato «Referência no Registo»1 no campo
correspondente.

Por exemplo: P7_A(2013)0253

1 Ver Anexo 1.
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P7_QE(2013)009287
JURI_PR(2013)516765

 OUTRAS REFERÊNCIAS

Caso tenha uma referência que não esteja no formato do registo, introduza-a no
campo «Outras referências» (a utilização do menu deslizante à direita é opcional); o
resultado da pesquisa será composto por documentos relacionados com esta
referência.

Por exemplo: se introduzir «2008/0090(COD)» terá como resultado todos os
documentos que fazem parte desse processo.
Do mesmo modo, se introduzir «A8-0001/2014» terá como resultado
todos os documentos relacionados com essa referência.

3. CASOS ESPECÍFICOS

Pesquisa por número PE (NUPE)

Introduza apenas os algarismos separados por um ponto (por ex.: 508.018) no
campo «Pesquisa» ou no campo «Outras referências».

Perguntas parlamentares:

Introduza no campo «Outras referências» uma pesquisa em formato normalizado
E-005915/2013e obterá nos resultados a pergunta e a resposta (e ainda os anexo(s) à(s)
resposta(s), caso exista(m)).

Nota:

Campo «Palavra-chave»

Se introduzir a referência «E-006107/13» no campo «Palavra-chave», obterá milhares de
resultados. Na realidade, o motor de pesquisa interpreta a referência como «palavra-chave»
e apresentará todos os «E» e todos os «13» que encontrar (mais de 200 000 resultados)…
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4. PROCESSOS LEGISLATIVOS

Se efetuar a pesquisa por referência de processo, obterá resultados mais completos.

Formato:  Ano/número (tipo de processo) – atenção às maiúsculas e não introduzir espaços
Por exemplo: 2008/0090(COD)

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

Perguntas frequentes

1. Como efetuar uma pesquisa sem a referência do documento?

Caso não disponha de uma referência precisa e pretenda obter uma panorâmica de um
certo tipo de documento relativo a um ano, pode utilizar a referência do registo e substituir o
número do documento (algarismos) por um asterisco:

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

De seguida, pode afinar a pesquisa através dos critérios apresentados à esquerda da lista
de resultados.

2. Estão todos os documentos disponíveis na minha língua?
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Certos documentos não estão disponíveis em todas as versões linguísticas (por exemplo, os
estudos). Independentemente da língua em que efetuar a pesquisa, por norma são
indicados os documentos em francês, inglês e alemão.

As informações relativas às diferentes versões linguísticas são apresentadas à esquerda, no
menu «A sua pesquisa» - «Línguas disponíveis».
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3. Quais foram as atividades desenvolvidas por um deputado em particular?

Para obter uma panorâmica das atividades de um deputado em particular, introduza o nome
no campo «Autor»;  combine a pesquisa com um ou vários critérios, por exemplo, as datas,
se estiver interessado num período concreto, ou o tipo de documento (por exemplo,
perguntas escritas).
Pode também lançar a pesquisa apenas com o nome e, de seguida, afinar os resultados
através dos critérios.
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Anexo I

A «Referência» na versão utilizada no Registo é constituída da seguinte forma:

AUTORIDADE_TIPO DE DOCMENTO(ANO)NÚMERO DO DOCUMENTO

1. Documentos relativos à atividade parlamentar (capítulo 1 do Registo)

 AUTORIDADE, por exemplo: P7(Legislatura), EP-PE
 TIPO DE DOCUMENTO, por exemplo: TA (Texto Aprovado), QE (Pergunta escrita),

OJ (Ordem do dia), PV (Ata), CRE (Relato integral das sessões), AM (Alterações)
 (ANO) sempre entre parêntesis e contendo quatro algarismos
 Número do documento: código de quatro ou seis algarismos, em função do tipo de

documento (data no formato mês-dia no caso dos documentos OJ e PV)

Alguns exemplos:

1. Documentos de sessão

P7_OJ(2013)07-01 (ordem do dia de 1 de julho de 2013)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (projeto de ata da sessão de 23 de junho de 2011)

P7_CRE(2011)06-23 (relato integral definitivo da sessão de 23 de junho de 2011)

P7_PV(2013)07-01 (ata)

P7_PV(2013)07-01(LP) (lista de presenças da sessão de 1 de julho de 2013)

P7_PV(2013)07-03(RCV) (resultados das votações nominais da sessão de 3 de julho de 2013)

P7_TA(2013)0135 (texto aprovado)

EP-PE_TC1-COD(2012)0062 (texto consolidado, posição do PE em primeira leitura)

P7_A(2013)0279  (relatório)

P7_AMA(2013)0279(142-150) (alterações ao relatório 0279, da alteração 142 à alteração

150)

P7_AMB(2013)0327(001-012) (alterações aos documentos B: da alteração 1 à alteração 12)

P7_B(2013)0375 (proposta de resolução/decisão)

P7_RC(2013)0362 (proposta de resolução comum)

P7_QE(2013)006107 (pergunta escrita)

P7_RE(2013)006107 (resposta à pergunta escrita)

2. Documentos das comissões parlamentares
No caso dos documentos das comissões parlamentares (e das delegações parlamentares),
a referência segue o mesmo modelo; a autoridade corresponde à comissão parlamentar (ou
à delegação parlamentar).

Exemplos:
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ENVI_OJ(2013)09-05
ITRE_PV(2013)07-08
AFCO_PR(2013)513103 (seis algarismos que correspondem ao número PE-NUPE)
LIBE_AMA(2013)504012 (alterações ao projeto de relatório)
JURI_PA(2013)502007 (projeto de parecer - seis algarismos que correspondem ao número
PE-NUPE)
JURI_AD(2013)502007 (parecer final)
DSEE_DT(2010)823690 (documento de trabalho)

Acrónimos das comissões parlamentares na 8.ª legislatura

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

A lista das comissões e delegações parlamentares (nome e composição) pode ser
consultada no seguinte endereço eletrónico:
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?codeTypeDocu=LMEP&ye
ar=2014
(informações disponíveis a partir de 2002, com as respetivas atualizações).


