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KERESÉS A HIVATKOZÁSOK ELEKTRONIKUS JEGYZÉKBEN

Bevezető megjegyzések:
 Egy keresés során több kritériumot is lehet kombinálni:

Pl.: kulcsszó és dokumentumtípus
kulcsszó és szerző
szerző és dokumentumtípus
kulcsszó, dokumentumtípus és dátum
kulcsszó, szerző, dokumentumtípus és dátum

 Kritérium nélküli kereséshez válassza „Dokumentumtípus szerint” parancsot,
kattintson az Önt érdeklő dokumentumtípus sorára, és szűkítse a találatokat az
eredmények listájától balra található kritériumokkal.

1. KULCSSZÓ SZERINT

Írja be a szót a „kulcsszó” mezőbe (a 3. karaktertől kezdve a Jegyzék ismert
kifejezéseket fog javasolni)

Kattintson a „Keresés” gombra
Szűkítse a találatokat az eredményektől balra található kritériumokkal:

Év
Hatóság
Szerző
Dokumentumtípus

Tárgy (az EuroVoc témakörei szerint http://eurovoc.europa.eu/)
Parlamenti ciklus
Elérhető nyelvek

A „kulcsszó” mezőbe számokat is beírhat, így azonban minden olyan dokumentum
megjelenik, amelynek címében vagy szövegében szerepelnek ezek a számok.

Pl.: a 009287 szám beírásával megjelennek az e számon 2010-ben, 2011-ben és
2013-ban beadott írásbeli kérdések.

2. Mező: „TÖBB KRITÉRIUM”

 HIVATKOZÁSI SZÁM A JEGYZÉKBEN

Kattintson a „Több kritérium” gombra
Írja be a hivatkozási számot a „Hivatkozási szám a Jegyzékben”1 formátumával

megegyező módon a kapcsolódó mezőbe

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

1 Lásd az 1. mellékletet
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 EGYÉB HIVATKOZÁSOK

Amennyiben olyan hivatkozási számot ismer, amely nem felel meg a jegyzék
formátumának, írja be azt az „egyéb hivatkozások” mezőbe (a jobb oldali legördülő
menü használata opcionális); ezután megjelennek az e referenciaszámhoz
kapcsolódó dokumentumok.

Pl.: 2008/0090(COD) : ennek eredményeként megjelenik az ezen eljáráshoz
kapcsolódó összes dokumentum
A8-0001/2014 : ennek eredményeként megjelenik az e referenciaszámhoz
kapcsolódó összes dokumentum

3. KÜLÖNLEGES ESETEK

Keresés PE-szám (NUPE) alapján

Írja be a ponttal elválasztott 6 számjegyet vagy
a „Keresés”, vagy az „egyéb hivatkozás” mezőbe.

Parlamenti kérdések

Írja be az „Egyéb hivatkozások” alá az E-005915/2013 típusú formátumot, és
eredményként megjelenik a kérdés és az arra adott válasz (valamint ha van, a válaszhoz
csatolt melléklet(ek)).

Megjegyzés:

A „kulcsszó” mező

Ha beírja az E-006107/13 hivatkozást a „kulcsszó” alá, több ezer találat jelenik meg. A
hivatkozást ebben az esetben „kulcsszónak” tekinti a keresőmotor, és megjelenít minden
olyan dokumentumot, amely tartalmazza az „E” vagy a „13” elemeket… (több, mint 200 000
találat)…

4. JOGALKOTÁSI ELJÁRÁSOK

Az eljárási szám szerinti keresés teljesebb eredményt ad

Formátum:  év/szám(eljárás típusa) – figyelem: nagybetűvel, szóköz nélkül
Pl.: 2008/0090(COD)

2012/2258(INI)



3

2013/0120A(NLE)

GYIK

1. Hogyan tudok keresni, ha nem ismerem a dokumentum hivatkozási számát?

Ha nem tudja a pontos hivatkozási számot, de szeretne egy általános képet kapni egy adott
típusú dokumentumról egy adott évben, használja a jegyzékben szereplő hivatkozási
számot, és a konkrét számot csillaggal helyettesítse:

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

Ezután az eredményektől balra található kritériumokkal tudja szűkíteni a találatokat

2. Minden dokumentum megtalálható az anyanyelvemen?
Bizonyos dokumentumok nem érhetők el az összes nyelvi változatban (például a
tanulmányok). A keresés során használt nyelvtől függetlenül a francia, angol és német
nyelvű találatok alapértelmezésként megjelennek.
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Az egyes nyelvi változatokra vonatkozó információk a képernyő bal oldalán, „Az Ön
keresése” rovaton belül az „Elérhető nyelvek” alatt találhatók

3. Milyen tevékenységei voltak egy adott képviselőnek?

Egy adott képviselő tevékenységeinek áttekintése érdekében írja be a nevét a „Szerző”
mezőbe; egy vagy több kritériumot is hozzáadhat, például időpontokat, ha egy konkrét
időszak érdekli, vagy dokumentumtípusokat (pl. írásbeli kérdések).
Csak a név alapján is elindíthatja a keresést, majd a felsorolt kritériumok segítségével tovább
szűkítheti a találatokat.
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I. melléklet

A Nyilvántartásban szereplő „Hivatkozási szám” az alábbiak szerint épül fel:

HATÓSÁG_DOKUMENTUM TÍPUSA(ÉV)SZÁM

1. A parlamenti tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok (a Nyilvántartás 1. fejezete)

 HATÓSÁG: pl.: P7(parlamenti ciklus), EP-PE
 DOKUMENTUMTÍPUS pl.: TA (elfogadott szöveg), QE (írásbeli kérdés), OJ

(napirend), PV (jegyzőkönyv), CRE (szó szerinti jegyzőkönyv), AMA (módosítás);
 (ÉV) mindig zárójelben, 4 számjeggyel
 szám: 4 vagy 6 számjegyű kód, a dokumentum típusa szerint (dátum: hh-nn, OJ vagy

PV esetében)

Példák:

1. Plenáris ülések dokumentumai

P7_OJ(2013)07-01 (2013. július 1-jei napirend)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (a 2011. június 23-i plenáris ülés jegyzőkönyvének tervezete)

P7_CRE(2011)06-23 (a 2011. június 23-i plenáris ülés végleges szó szerinti jegyzőkönyve)

P7_PV(2013)07-01 (jegyzőkönyv)

P7_PV(2013)07-01(LP) (a 2013. július 1-jei plenáris ülés jelenléti íve)

P7_PV(2013)07-03(RCV) (a 2013. július 3-i plenáris ülés név szerinti szavazás eredményei)

P7_TA(2013)0135 (elfogadott szöveg)

EP-PE_TC1-COD(2012)0062 (az EP első olvasatban elfogadott álláspontjának egységes

szerkezetbe foglalt szövege)

P7_A(2013)0279 (jelentés)

P7_AMA(2013)0279(142-150) (a 0279, 142 és 150 sz. jelentésekhez benyújtott

módosítások)

P7_AMB(2013)0327(001-012) (az 1-12 sz. B dokumentumokhoz benyújtott módosítások)

P7_B(2013)0375 (állásfoglalásra/határozatra irányuló indítvány)

P7_RC(2013)0362 (közös állásfoglalásra irányuló indítvány)

P7_QE(2013)006107 (írásbeli kérdés)

P7_RE(2013)006107 (az írásbeli kérdésre adott válasz)

2. A parlamenti bizottságok dokumentumai
A parlamenti bizottságok (és a parlamenti küldöttségek) dokumentumai esetében a
hivatkozási szám ugyanazon modell szerint épül fel; a hatóság a parlamenti bizottságnak
(vagy parlamenti küldöttségnek) felel meg.

Példák:
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ENVI_OJ(2013)09-05
ITRE_PV(2013)07-08
AFCO_PR(2013)513103 (a PE-számnak (NUPE) megfelelő 6 számjegy)
LIBE_AMA(2013)504012 (a jelentéstervezethez benyújtott módosítások)
JURI_PA(2013)502007 (véleménytervezet – a NUPE-nak megfelelő 6 számjegy)
JURI_AD(2013)502007 (végleges vélemény)
DSEE_DT(2010)823690 (munkadokumentum)

A 8. jogalkotási ciklus parlamenti bizottságainak rövidítései

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

A parlamenti bizottságok és küldöttségek listája (név és összetétel) az alábbi linken található:
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?language=HU
(a 2002-től elérhető információk a megfelelő frissítésekkel).


