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EU-databaser: PreLex 

Jeg vil her og i de følgende ukene si litt om noen nyttige EU-databaser. PreLex var en database for 
forarbeider, som nå er integrert i Eur-Lex (som omtales senere). Standard søkevindu finner du på 
https://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=en. Det ser slik ut: 

 

 
Sett at man vil se hvilke forarbeider det er til forordningen som implementerer Athenkonvensjonen 
2002 om passasjeransvar til sjøs. Søker man f.eks. på «liability passengers» får man opp: 

https://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=en
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Dokumentlisten fortsetter nednefor det som er gjengitt her. 
 
Klikker man på det første på listen, får man: 
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Her er sluttresultatet, forordningen. Forabeidene finner man da ved å klikke på Procedure i venstre 
marg: 

 
 

Dokumentlisten fortsetter nedenfor det som er gjengitt her. 
 

Dokumentene er angitt på flere forskjellige måter. Det øverste feltet er tidslinjer. Deretter følger den 
samme informasjonen loddrett, med ett dokument på hver linje. Det finnes også nyttig informasjon 
om beslutningsprosedyren, hjemmel etc. 

 

Lenkene virker som regel. Men virker de ikke, har man iallfall informasjon som kan brukes til å finne 
dokumentene andre steder. Jeg vil senere skrive om bl.a. Eur-Lex. 

 

Mange viktige beslutninger er ikke dokumentert i de offisielle papirene. Man ser bare at teksten på 
et tidspunkt endrer seg. Med PreLex kan man iallfall finne ut hvor det har skjedd, og hvor man skal 
lete etter uoffisielle papirer. Både Parlamentet og Rådet har egne databaser med flere dokumenter. 
Men min erfaring er at om man ikke har ubegrenset med tid, er det bedre å bruke tid til å reflektere 



4  

enn til å finne (og lese!) alle dokumenter. 
 

Vær oppmerksom på at det vi vil oppfatte som samme sak, ofte er flere saker i EU-systemet. I 
eksempelet med Atenkonvensjonen ovenfor, er det således to rådsbeslutninger i tillegg til 
forordningen, som begge er viktige for å skjønne implementeringen (se 
http://folk.uio.no/erikro/WWW/corrgr/index.html#ratif). 

http://folk.uio.no/erikro/WWW/corrgr/index.html#ratif
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Tidligere utgaver 
 

1. Få multifunksjonsskriverne til å stifte etc. for deg 
2. Kjapp tilgang til programmer 
3. Om å fikse på en skannet fil 
4. Strukturer dokumentene dine! 
5. Disposisjonsvisning 
6. Nummerering 
7. Innholdsfortegnelse 
8. Hoveddokumenter og deldokumenter 
9. Redigering i hoveddokumentet 
10. EndNote introduksjon 
11. Lage referanser ved hjelp av EndNote 
12. Om å få EndNote til å gjøre det du vil 
13. Om å få EndNote til å gjøre det du vil - fortsettelse 
14. Om å få EndNote til å gjøre det du vil - avslutning 
15. Søke i Outlook etter e-post 
16. På nett med EDUROAM 

http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT1.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT2.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT3.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT4.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT5.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT6.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT7.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT8.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT9.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT10.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT11.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT12.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT13.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT14.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/IT15.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/IT/it16.pdf
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