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ISKANJE V ELEKTRONSKEM REGISTRU REFERENC

Uvodne opombe:
 Pri iskanju je na voljo kombiniranje več kriterijev:

Npr.: ključna beseda in vrsta dokumenta
ključna beseda in avtor
avtor in vrsta dokumenta
ključna beseda, vrsta dokumenta in datum
ključna beseda, avtor, vrsta dokumenta in datum

 Če za vaše iskanje nimate tovrstnih podatkov, izberite zavihek „po vrsti dokumenta“,
izberite vrstico, ki vas zanima, in zožite polje iskanja s kriteriji (možnostmi) na levi
strani seznama zadetkov.

1. PO KLJUČNI BESEDI

Vtipkajte besedo v okno „ključna beseda“ (od tretje črke naprej vam bo register
ponudil besede, ki jih vsebuje)

Kliknite na „Iskanje“
Zožite polje iskanja s kriteriji na levi strani seznama zadetkov.

leto
organ
avtor
vrsta dokumenta
tema (po deskriptorjih Eurovoc http://eurovoc.europa.eu/)
zakonodajno obdobje
jeziki na voljo

V okno „ključna beseda“ lahko vpišete tudi številke, vendar se bodo med zadetki
pojavili vsi dokumenti, ki vsebujejo to številko v naslovu ali besedilu.

Npr.: Če vpišete referenco 009287, se bodo med zadetki prikazala vprašanja za pisni
odgovor s to številko iz leta 2010, 2011 in 2013.

2. Polje: „VEČ KRITERIJEV“

 REFERENCA V REGISTRU

Kliknite na „več kriterijev“
Vpišite referenco v formatu referenc v registru1 v ustrezni razdelek

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

1 Glej Prilogo 1
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 DRUGE REFERENCE

Če imate referenco, ki ni v formatu registra, jo vpišite v razdelek „druge reference“
(možnost imate uporabiti roletni meni na desni); med zadetki bodo prikazani
dokumenti, povezani s to referenco

Npr.: 2008/0090(COD) : bo med zadetki prikazal vse dokumente, ki spadajo v ta
postopek
A8-0001/2014 : bo med zadetki prikazal vse dokumente, povezane s to
referenco

3. POSEBNI PRIMERI

Iskanje po številki PE (NUPE)

Vtipkajte le šest števk, ločenih s piko (npr.: 508.018) ali v okno
„Iskanje“ ali v okno „druge reference“.

Parlamentarna vprašanja

Če v okno „druge reference“ vtipkate referenco v obliki E-005915/2013, bo v
zadetkih prikazano vprašanje in odgovor (ter priloge k odgovoru, če te obstajajo).

Opomba:

Okno „ključna beseda“

Če v okno „ključna beseda“ vpišete referenco E-006107/13, boste dobili na tisoče zadetkov.
Dejansko iskalnik referenco interpretira kot „ključno besedo“, zato bo med zadetke uvrstil vse
„E“ in „13“, ki jih najde (več kot 200.000 zadetkov)...

4. ZAKONODAJNI POSTOPKI

Iskanje po številki postopka omogoča najbolj celovite rezultate.

Oblika:  leto/številka(vrsta postopka) – pozor, uporabiti je treba velike črke, referenca pa ne
sme vsebovati presledkov

Npr.: 2008/0090(COD)
2012/2258(INI)
2013/0120A(NLE)
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POGOSTA VPRAŠANJA

1. Kako iskati, če nimam reference dokumenta?

Če ne poznate točne reference, vendar želite splošni pregled za določen tip dokumenta za
določeno leto, lahko uporabite format reference v registru in nadomestite spremenljivi del
(številko) z zvezdico:

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

Potem lahko natančneje določite vaše iskalne kriterije na levi strani seznama zadetkov

2. Ali so vsi dokumenti na voljo v mojem jeziku?

Nekateri dokumenti niso na voljo v vseh jezikovnih različicah (recimo študije). Ne glede na to,
v katerem jeziku iščete, bodo privzeto prikazani tudi rezultati za francoščino, angleščino in
nemščino.
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Podatki o različnih jezikovnih različicah so na voljo na levi strani zaslona pod naslovom
„Vaše iskanje“, „jeziki na voljo“

3. Želite prikazati vse dejavnosti določenega poslanca?

Za pregled dejavnosti določenega poslanca vpišite njegovo ime v okno „Avtor“, skupaj z
enim ali več kriteriji, npr. datumom, če vas zanima določeno obdobje, ali vrsto dokumentov
(npr. vprašanja za pisni odgovor).
Lahko pa iščete tudi po imenu kot edinem iskalnem kriteriju in potem ločujete zadetke s
pomočjo možnosti.
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Priloga I

Reference v registru so sestavljene takole:

ORGAN_VRSTA DOKUMENTA(LETO)ŠTEVILKA

1. Dokumenti iz parlamentarnih dejavnosti (poglavje 1 registra)

 ORGAN: Npr.: P7 (zakonodaja), EP-PE
 VRSTA DOKUMENTA, npr.: TA (sprejeto besedilo), QE (vprašanje za pisni odgovor),

OJ (dnevni red), PV (zapisnik), CRE (dobesedni zapis sej), AMA (predlog
spremembe);

 (LETO) vedno v oklepaju in s štirimi števkami
 Številka: zapis s štirimi ali šestimi števkami glede na vrsto dokumenta (datum v obliki

mm-dd, če gre za OJ ali PV)

Nekaj primerov:

1. Dokumenti s plenarnih zasedanj

P7_OJ(2013)07-01 (dnevni red za 1. julij 2013)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (začasna verzija zapisnika zasedanja dne 23. junija 2011)

P7_CRE(2011)06-23 (končni dobesedni zapis zasedanja dne 23. junija 2011)

P7_PV(2013)07-01 (zapisnik)

P7_PV(2013)07-01(LP) (seznam prisotnih na zasedanju dne 1. julija 2013)

P7_PV(2013)07-03(RCV) (rezultati poimenskih glasovanj na zasedanju dne 3. julija 2013)

P7_TA(2013)0135 (sprejeto besedilo)

EP-PE_TC1-COD(2012)0062 (prečiščeno besedilo stališča EP v prvi obravnavi)

P7_A(2013)0279 (poročilo)

P7_AMA(2013)0279(142-150) (predlogi sprememb 142-150 k poročilu 0279)

P7_AMB(2013)0327(001-012) (predlogi sprememb 1-12 k dokumentu B)

P7_B(2013)0375 (predlog resolucije/sklepa)

P7_RC(2013)0362 (predlog skupne resolucije)

P7_QE(2013)006107 (vprašanje za pisni odgovor)

P7_RE(2013)006107 (odgovor na vprašanje za pisni odgovor)

2. Dokumenti parlamentarnih odborov
Reference dokumentov parlamentarnih odborov (in parlamentarnih delegacij) so sestavljene
po enakem kopitu: organ ustreza parlamentarnemu odboru (ali parlamentarni delegaciji).

Primeri:

ENVI_OJ(2013)09-05
ITRE_PV(2013)07-08
AFCO_PR(2013)513103 (zadnjih šest števk ustreza številki PE (NUPE))
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LIBE_AMA(2013)504012 (predlogi sprememb k osnutku poročila)
JURI_PA(2013)502007 (osnutek mnenja - zadnjih šest števk ustreza NUPE)
JURI_AD(2013)502007 (končno mnenje)
DSEE_DT(2010)823690 (delovni dokument)

Kratice parlamentarnih odborov za osmo parlamentarno obdobje

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

Seznam parlamentarnih odborov in delegacij (ime in sestava) je na voljo na naslednji
povezavi:
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?codeTypeDocu=LMEP&ye
ar=2014
(podatki so na voljo od leta 2002 naprej, skupaj z ustreznimi posodobitvami).


