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EFECTUAREA UNEI CĂUTĂRI ÎN REGISTRUL ELECTRONIC DE REFERINȚE

Observații preliminare:
 Pentru efectuarea unei căutări puteți utiliza simultan mai multe criterii:

De exemplu: cuvânt-cheie și tipul de document;
cuvânt-cheie și autor;
autor și tipul de document;
cuvânt-cheie cu tipul de document și data documentului;
cuvânt-cheie cu autor, tipul de document și data documentului.

 Dacă nu dispuneți de nici un criteriu pentru căutarea dvs., alegeți fereastra „După
tipurile de documente”, desfășurați lista documentelor care vă interesează și selectați
rezultatele în funcție de criteriile din stânga listei de rezultate (fațete).

1. DUPĂ UN CUVÂNT-CHEIE

Scrieți cuvântul-cheie în câmpul de cuvinte-cheie (începând cu a treia literă, Registrul
vă va propune termeni cunoscuți).

Faceți clic pe butonul „Căutare”.
Filtrați rezultatele în funcție de criteriile din stânga ecranului de rezultate:

Anul
Autoritate
Autor
Tipuri de documente
Subiect (în funcție de parametrii Eurovoc http://eurovoc.europa.eu/)
Legislatură
Limbi disponibile

În câmpul de cuvinte-cheie puteți introduce și o serie de cifre, dar, în acest caz,
rezultatele vor include toate documentele care conțin această serie de cifre în titlu sau în
text.

De exemplu: 009287 va afișa toate întrebările scrise din 2010, 2011 și 2013 cu acest
număr.

2. Câmp: „MAI MULTE CRITERII”

 REFERINȚĂ REGISTRU

Faceți clic pe „Mai multe criterii”.
Scrieți referința în formatul corespunzător referințelor din registru1 în câmpul adecvat.

De exemplu: P7_A(2013)0253
P7_QE(2013)009287
JURI_PR(2013)516765

1 A se vedea anexa 1.
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 ALTE REFERINȚE

Dacă aveți o referință care nu este în formatul corespunzător celor din registru,
trebuie să o introduceți în câmpul „alte referințe”(utilizarea listei derulante din dreapta
este opțională); rezultatele vor consta în documente legate de această referință.

De exemplu: 2008/0090(COD) va avea ca rezultat toate documentele care fac
parte din această procedură.
A8-0001/2014 va avea ca rezultat toate documentele legate de
această referință.

3. CAZURI SPECIFICE

Căutarea după numărul PE (NUPE)

Scrieți numai cele șase cifre separate de punct (de exemplu: 508.018) fie în
câmpul „Căutare”, fie în „alte referințe”.

Întrebările parlamentare

Scrieți în câmpul „Alte referințe” referința-tip E-005915/2013 și veți obține ca
rezultat întrebarea și răspunsul la aceasta (plus anexa/anexele la răspuns atunci când
există).

Observație:

Câmpul „cuvinte-cheie”

Dacă introduceți referința E-006107/13 în câmpul „cuvinte-cheie”, veți obține mii de rezultate.
În acest caz, referința este de fapt interpretată ca un cuvânt-cheie de către motorul de
căutare, care va da drept rezultat toate literele „E” și toate numerele „13” pe care le găsește
(peste 200 000 de rezultate).

4. PROCEDURILE LEGISLATIVE

Căutarea după numărul de procedură va da cel mai complet rezultat.

Formatul corect este an/număr(tipul procedurii) - atenție: cu majuscule și fără spații.
De exemplu: 2008/0090(COD)

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



3

ÎNTREBĂRI FRECVENTE ȘI RĂSPUNSURI

1. Cum să efectuez o căutare dacă nu cunosc referința documentului?

Dacă nu aveți o referință exactă, dar doriți să obțineți o listă generală cu un anumit tip de
documente pentru un anumit an, puteți utiliza referința din registru și înlocui partea numerică
(cifrele) cu simbolul *:

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

Puteți apoi filtra rezultatele în funcție de criteriile din stânga ecranului de rezultate.

2. Sunt toate documentele disponibile în limba mea?

Anumite documente nu sunt disponibile în toate versiunile lingvistice (de exemplu, studiile).
Indiferent de limba în care efectuați căutarea, rezultatele în franceză, engleză și germană
sunt, de asemenea, indicate în mod automat.

Informațiile privind diferitele versiuni lingvistice sunt disponibile în stânga ecranului în
fereastra „Căutarea dvs.” la „Limbi disponibile”.
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3. Care a fost activitatea unui anumit deputat?

Pentru a obține o privire de ansamblu asupra activității unui anumit deputat, scrieți numele
său în câmpul „Autor”; combinați-l cu unul sau mai multe criterii, cum ar fi, de exemplu,
datele, dacă vă interesează o perioadă sau un tip de document anume (de exemplu,
întrebări scrise).
Puteți lansa căutarea numai după autor și filtra apoi rezultatele cu ajutorul altor fațete.
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Anexa I

Referințele din registru se compun după cum urmează:

AUTORITATE_TIP DE DOCUMENT(AN)NUMĂR

1. Documente legate de activitatea parlamentară (capitolul 1 al Registrului)

 AUTORITATE, de ex.: P7(Legislatură), EP-PE
 TIPUL DE DOCUMENT, de ex.: TA (texte adoptat), QE (întrebare scrisă), OJ (ordine

de zi), PV (proces-verbal), CRE (stenogramă), AMA (amendament);
 (ANUL) întotdeauna între paranteze și compus din 4 cifre.
 Numărul documentului: cotă din 4 sau 6 cifre, în funcție de tipul de document (data: ll-

zz, în cazul OJ și PV).

Câteva exemple:

1. Documentele pentru ședința plenară

P7_OJ(2013)07-01 (ordinea de zi din 1 iulie 2013)

P7_PV-PROV(2011)06-23 (procesul-verbal provizoriu al ședinței din 23 iunie 2011)

P7_CRE(2011)06-23 (stenograma definitivă a ședinței din 23 iunie 2011)

P7_PV(2013)07-01 (proces-verbal)

P7_PV(2013)07-01(LP) (lista de prezență a ședinței din 1 iulie 2013)

P7_PV(2013)07-03(LP) (rezultatele voturilor prin apel nominal din ședința din 3 iulie 2013)

P7_TA(2013)0135 (text adoptat)

EP-PE_TC1-COD(2012)0062 (text consolidat - poziția PE în prima lectură)

P7_A(2013)0279 (raport)

P7_AMA(2013)0279(142-150) (amendamente la raportul nr. 0279, de la 142 la 150)

P7_AMB(2013)0327(001-012) (amendamente la documentul B 0327, de la 1 la 12)

P7_B(2013)0375 (propunere de rezoluție/decizie)

P7_RC(2013)0362 (propunere comună de rezoluție)

P7_QE(2013)006107 (întrebare scrisă)

P7_RE(2013)006107 (răspuns la întrebarea scrisă)

2. Documente ale comisiilor parlamentare
Pentru documentele comisiilor parlamentare (și ale delegațiilor parlamentare), referința se
formează după același model: autoritatea corespunde comisiei parlamentare (sau delegației
parlamentare).

Exemple:

ENVI_OJ(2013)09-05
ITRE_PV(2013)07-08
AFCO_PR(2013)513103 (6 cifre, care corespund numărului PE (NUPE))
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LIBE_AMA(2013)504012 (amendamente la proiectul de raport)
JURI_PA(2013)502007 (proiect de aviz - 6 cifre, care corespund numărului NUPE )
JURI_AD(2013)502007 (aviz definitiv)
DSEE_DT(2010)823690 (document de lucru)

Acronimele comisiilor parlamentare pentru a 8-a legislatură

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

Lista comisiilor și delegațiilor parlamentare (numele și componența) este disponibilă la:
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?codeTypeDocu=LMEP&ye
ar=2014
(informații disponibile începând cu 2002, cu actualizările corespunzătoare).


