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VYHĽADÁVANIE V ELEKTRONICKOM REGISTRI ODKAZOV

Úvodné poznámky:
 Pri vyhľadávaní možno kombinovať viaceré kritériá:

Napr.: kľúčové slovo a typ dokumentu
kľúčové slovo a autor
autor a typ dokumentu
kľúčové slovo s typom dokumentu a dátum
kľúčové slovo s autorom a typ dokumentu a dátum

 Ak nemáte k dispozícii žiadne kritérium vyhľadávania, zvoľte záložku „podľa typu
dokumentu“, prejdite na riadok, ktorý vás zaujíma, a spresnite výsledky pomocou
kritérií (políčok) na ľavej strane zoznamu výsledkov.

1. PODĽA KĽÚČOVÉHO SLOVA

Do okienka „kľúčové slovo“ napíšte slovo (od tretieho písmena vám register navrhne
známe termíny)

kliknite na „hľadať“
spresnite výsledky tým, že ako filter zvolíte kritériá na ľavej strane obrazovky s

výsledkami:

rok
orgán
autor
typ dokumentu
téma (podľa popisov Eurovoc http://eurovoc.europa.eu/)
funkčné obdobie
jazykové verzie

Ako kľúčové slovo môžete uviesť aj sériu číslic, výsledky však budú obsahovať všetky
dokumenty, v ktorých sa séria týchto číslic nachádza v názve alebo texte.

Napr. 009287 uvedie ako výsledok otázky na písomné zodpovedanie z rokov 2010,
2011 a 2013 s týmto číslom.

2. Pole: „ĎALŠIE KRITĚRIÁ“

 ODKAZ V REGISTRI

Kliknite na „ďalšie kritériá“
napíšte referenčný údaj vo formáte "odkaz v registri1 v príslušnom okienku

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

1 pozri prílohu 1
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 INÉ ODKAZY

Ak poznáte iný odkaz, ktorý nie je vo formáte registra, napíšte ho do okienka „iné
odkazy“ (môžete použiť posuvné menu na pravej strane); vo výsledkoch budú
dokumenty súvisiace s týmto odkazom

Napr. 2008/0090(COD) : vo výsledkoch budú všetky dokumenty, ktoré sú súčasťou
tohto postupu
A8-0001/2014 : vo výsledkoch budú dokumenty súvisiace s týmto odkazom

3. ŠPECIFICKÉ PRÍPADY

Vyhľadávanie podľa čísla PE (NUPE)

Napíšte len šesť číslic oddelených bodkou (napr. 508.018) a to v okienku
„hľadať“ alebo „iné odkazy“.

Parlamentné otázky

do okienka „iné odkazy“ napíšte vzorový formát E-005915/2013 a vo výsledkoch
získate otázku a odpoveď (plus prílohu(-y) k odpovedi, ak je (sú) k dispozícii.

Poznámka:

Pole „kľúčové slovo“

Ak uvediete ako kľúčové slovo odkaz E-006107/13, získate tisíce výsledkov. Vyhľadávač
bude v skutočnosti považovať odkaz za kľúčové slovo a vyhľadá všetky „E“ a všetky „13“,
ktoré nájde (viac ako 200 000 výsledkov)

4. LEGISLATÍVNE POSTUPY

Vyhľadávanie podľa odkazu na postup umožní najúplnejšie výsledky

Formát:  rok/číslo (typ postupu) – pozor, veľké písmená a bez medzier
Napr. 2008/0090(COD)

2012/2258(INI)
2013/0120A(NLE)
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Často kladené otázky

1. Ako vyhľadávať, ak nepoznám referenčné číslo dokumentu?

Ak nemáte presné referenčné číslo a chcete všeobecný prehľad o určitom type dokumentu v
jednom roku, môžete použiť odkaz v registri a časť s číslicami nahradiť hviezdičkou:

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

Potom môžete svoje vyhľadávanie spresniť pomocou kritérií na ľavej strane obrazovky s
výsledkami.

2. Sú všetky dokumenty prístupné v mojom jazyku?

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo všetkých jazykových verziách (napr. štúdie). Bez
ohľadu na to, v akom jazyku vyhľadávate, automaticky sú nastavené aj výsledky vo
francúzskom, anglickom a nemeckom jazyku
.
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Informácie o jednotlivých jazykových verziách sa nachádzajú na ľavej strane obrazovky pod
záložkou „vaše vyhľadávanie“, „jazykové verzie“

3. Aké činnosti vykonával konkrétny poslanec?

Na prehľad činností konkrétneho poslanca napíšte do okienka „autor“ jeho meno; môžete
kombinovať s jedným kritériom alebo viacerými kritériami, napr. dátumom, ak Vás zaujíma
konkrétne obdobie, alebo s typom dokumentu (napr. otázky na písomné zodpovedanie).
Vyhľadávanie môžete začať aj na základe mena ako jediného kritéria a potom výsledky
pomocou jednotlivých políčok vytriediť.
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Príloha I

„Odkaz“ v registri má takúto štruktúru:

ORGÁN_TYP DOKUMENTU(ROK)KONANIE

1. Dokumenty, ktoré sa týkajú parlamentnej činnosti (kapitola 1 registra)

 ORGÁN: napríklad: P7(volebné obdobie), EP-PE
 TYP DOKUMENTU napr.: TA (prijaté texty), QE (otázky na písomné zodpovedanie),

OJ (program schôdze), PV (zápisnica), CRE (doslovný zápis z rokovania), AMA
(pozmeňujúci návrh);

 (ROK) vždy v zátvorke, tvorený 4 číslicami
 Konanie: štvorčíslie alebo šesťčíslie podľa typu dokumentu (pre OJ a PV je to dátum

v tvare mm-dd)

Niekoľko príkladov:

1. Dokumenty na plenárne schôdze

P7_OJ(2013)07-01 (program schôdze, ktorá sa konala 1. júla 2013)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (návrh zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala 23. júna 2011)

P7_CRE(2011)06-23 (konečný doslovný zápis z rokovania, ktoré sa konalo 23. júna 2011)

P7_PV(2013)07-01 (zápisnica)

P7_PV(2013)07-01(LP) (prezenčná listina zo schôdze, ktorá sa konala 1. júla 2013)

P7_PV(2013)07-03(RCV) (výsledky hlasovania podľa mien zo schôdze, ktorá sa konala 3. júla

2013)

P7_TA(2013)0135 (prijatý text)

EP-PE_TC1-COD(2012)0062 (konsolidovaný text, pozícia EP v prvom čítaní)

P7_A(2013)0279 (správa)

P7_AMA(2013)0279(142-150) (pozmeňujúce návrhy k správe 0279, 142 až 150)

P7_AMB(2013)0327(001-012) (pozmeňujúce návrhy k dokumentom B: 01 až 12

P7_B(2013)0375 (návrh uznesenia/rozhodnutia)

P7_RC(2013)0362 (spoločný návrh uznesenia)

P7_QE(2013)006107 (otázka na písomné zodpovedanie)

P7_QE(2013)006107 (odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie)

2. Dokumenty týkajúce sa činnosti parlamentných výborov
Pre dokumenty parlamentných výborov (a parlamentných delegácií) sa odkaz vytvára podľa
rovnakého vzoru; orgán zodpovedá príslušnému parlamentnému výboru (alebo parlamentnej
delegácii).

Príklady:

ENVI_OJ(2013)09-05
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ITRE_PV(2013)07-08
AFCO_PR(2013)513103 (šesťčíslie zodpovedajúce číslu PE (NUPE))
LIBE_AMA(2013)504012 (pozmeňujúce návrhy k návrhu správy)
JURI_PA(2013)502007 (návrh stanoviska – šesťčíslie zodpovedajúce NUPE )
JURI_AD(2013)502007 (konečné stanovisko)
DSEE_DT(2010)823690 (pracovný dokument)

Skratky parlamentných výborov v 8. volebnom období

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

Zoznam parlamentných výborov a delegácií (názov a zloženie) nájdete na:
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?codeTypeDocu=LMEP&ye
ar=2014
(informácie od roku 2002 s príslušnými aktualizáciami).


