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1. New concepts
URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_2f00dd5a

informavimas apie pažeidimą

0431 politinis gyvenimas ir viešasis saugumas

c_39046afb

transatlantiniai ryšiai

0806 tarptautinė politika

c_47ea173d

laikotarpis po Šaltojo karo

0816 tarptautinė pusiausvyra

c_4e75f061

informacinis karas

0816 tarptautinė pusiausvyra

c_7cbc24fd

pokario laikotarpis

0816 tarptautinė pusiausvyra

c_959c23de

valstybės kūrimas

0816 tarptautinė pusiausvyra

c_99e6dc30

Kipro klausimas

0816 tarptautinė pusiausvyra

c_9104c45f

šaulių ginklai

0821 gynyba

c_047e5912

Europos bankininkystės institucija

1006 ES institucijos ir Europos viešasis
administravimas

c_4768a12e

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija 1006 ES institucijos ir Europos viešasis
administravimas

c_8a658bb0

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės,
saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų
valdymo agentūra

1006 ES institucijos ir Europos viešasis
administravimas

c_96124aaf

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

1006 ES institucijos ir Europos viešasis
administravimas

c_e9845504

Europos viešojo administravimo mokykla

1006 ES institucijos ir Europos viešasis
administravimas

c_f5ed5adb

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija 1006 ES institucijos ir Europos viešasis
administravimas

c_70c441cc

neperkeltieji (ES) teisės aktai

1011 Europos Sąjungos teisė

c_777eba81

Sutartis dėl stabilumo, koordinavimo ir
valdysenos

1011 Europos Sąjungos teisė

c_1c478aa5

ES ribojamoji priemonė

1016 europinė struktūra

c_2212c2c4

daugiapakopis valdymas

1016 europinė struktūra

c_2e08d60f

ES civilinė misija

1016 europinė struktūra

c_6547ccb7

Rytų partnerystė

1016 europinė struktūra

c_fd848a9f

Prancūzijos ir Vokietijos santykiai

1016 europinė struktūra

c_4d5b6dbd

makrofinansinė parama

1021 Europos Sąjungos finansai

c_4e3beee2

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas

1021 Europos Sąjungos finansai

c_7afb6cd4

bendroji teisė

1206 teisės šaltiniai ir sritys

c_471a61cf

skaitmeninė sutartis

1211 civilinė teisė

c_7546272f

tapatybės vagystė

1216 baudžiamoji teisė

c_0f3b8370

kolektyvinis teisių gynimas

1221 teisingumas

c_6496f5ea

pereinamojo laikotarpio teisingumas

1221 teisingumas

c_558c1e00

lytinė tapatybė

1236 teisės ir laisvės

c_b19d7503

lyčių aspekto integravimas

1236 teisės ir laisvės

c_2a1a9fdc

Europos teritorinis bendradarbiavimas

1616 regionai ir regioninė politika

c_a62dbeba

viešosios gėrybės

2026 vartojimas

c_f2c7a2f7

ekologinis sertifikavimas

2031 rinkodara

c_062f6587

Europos stabilumo mechanizmas

2406 piniginiai santykiai

c_20fde7af

tarpbankinė rinka

2411 piniginė ekonomika

c_2d0e694e

Ekonomikos ir finansų komitetas

2411 piniginė ekonomika

c_6cfce4be

ekonomikos valdymas (ES)

2411 piniginė ekonomika

c_d1f03d01

Eurosistema

2411 piniginė ekonomika

c_14d71455

privatus kapitalas

2416 kredito ir finansų įstaigos

c_7f2d2214

KIPVPS fondas

2416 kredito ir finansų įstaigos
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_896e199b

kredito reitingas

2416 kredito ir finansų įstaigos

c_9ffe3bdc

rizikos draudimo fondas

2416 kredito ir finansų įstaigos

c_dcc650ef

alternatyvaus investavimo fondas

2416 kredito ir finansų įstaigos

c_dd52c1e9

pensijų fondas

2416 kredito ir finansų įstaigos

c_ee45cd99

valstybinis turto fondas

2416 kredito ir finansų įstaigos

c_18180cde

pasirinkimo sandoris

2421 laisvas kapitalo judėjimas

c_3e6af2e7

finansinis stabilumas

2421 laisvas kapitalo judėjimas

c_834b57c4

šešėlinė bankininkystė

2421 laisvas kapitalo judėjimas

c_8f89faac

finansų priežiūra

2421 laisvas kapitalo judėjimas

c_a18525ab

išvestinė finansinė priemonė

2421 laisvas kapitalo judėjimas

c_a3b85311

Europos sisteminės rizikos valdyba

2421 laisvas kapitalo judėjimas

c_e749c083

mokėjimo sistema

2421 laisvas kapitalo judėjimas

c_10aa91c7

islamiškoji finansų sistema

2426 finansavimas ir investavimas

c_34242feb

internetinis žaidimas

2826 socialiniai reikalai

c_67699417

medicininis turizmas

2826 socialiniai reikalai

c_d6ede0c7

ES sporto politika

2826 socialiniai reikalai

c_e2de1ffd

elektroninis žaidimas

2826 socialiniai reikalai

c_57946f1a

religinis simbolis

2831 kultūra ir religija

c_e9ccc5a7

heraldika

2831 kultūra ir religija

c_28750470

per maistą plintanti liga

2841 sveikata

c_31da5694

e. sveikata

2841 sveikata

c_6f563894

retasis vaistas

2841 sveikata

c_7951978e

vaisto liekana

2841 sveikata

c_7dda56e2

atsparumas antimikrobinėms medžiagoms

2841 sveikata

c_8c634c9b

ES etaloninė laboratorija

2841 sveikata

c_cbdf29ef

retoji liga

2841 sveikata

c_243b7be2

atvirieji švietimo ištekliai

3216 mokymo organizavimas

c_25ddd844

komiksų piešinių serija

3221 dokumentacija

c_40f54e0c

metaduomenys

3221 dokumentacija

c_cdec6719

fotografija

3221 dokumentacija

c_25fe24f4

judrusis ryšys

3226 ryšiai

c_324b44f1

socialinė žiniasklaida

3226 ryšiai

c_a17a2156

semantinis saitynas

3226 ryšiai

c_04ae3ba8

informacijos saugumas

3236 informacijos technologija ir duomenų
apdorojimas

c_406ad4cc

rizikos valdymas

4021 valdymas

c_0e4239f5

finansinis auditas

4026 apskaita

c_441fb0c4

atitikties auditas

4026 apskaita

c_b3d1a308

veiklos auditas

4026 apskaita

c_2efea99f

darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra

4416 darbo organizavimas ir darbo sąlygos

c_9a27a573

jūrų laivo vedimas

4806 transporto politika

c_b3e9d826

lengvoji transporto priemonė

4816 sausumos transportas

c_52792cef

Bendras Europos dangus

4826 oro ir kosminis transportas

c_681e6d24

bepilotis orlaivis

4826 oro ir kosminis transportas

c_c8c80a5b

aviacijos saugumas

4826 oro ir kosminis transportas

c_ea3f5ed2

aerostatas

4826 oro ir kosminis transportas

c_165899a6

aplinkosauginė pramonė

5206 aplinkos politika

c_98d1408a

vandens politika

5206 aplinkos politika
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_bb1a60eb

aplinkos apsaugos išlaidos

5206 aplinkos politika

c_d8ba2fe4

politinė ekologija

5206 aplinkos politika

c_0e092eaf

vandens ekosistema

5211 gamtos aplinka

c_1c2d26cf

Barenco jūra

5211 gamtos aplinka

c_25e0bb6d

terminis vanduo

5211 gamtos aplinka

c_3897ba70

gėlavandenė ekosistema

5211 gamtos aplinka

c_9055e9e1

požeminė ekosistema

5211 gamtos aplinka

c_93670e37

karstinis regionas

5211 gamtos aplinka

c_d701b19c

kenkėjas

5211 gamtos aplinka

c_be0de7b7

apšvita

5216 aplinkos blogėjimas

c_623f2583

dvigeldis moliuskas

5641 žvejyba ir žuvininkystė

c_8702d5f7

tausi žuvininkystė

5641 žvejyba ir žuvininkystė

c_cb1ce6ff

žvejybos pajamos

5641 žvejyba ir žuvininkystė

c_16b63d4f

funkcionalusis maistas

6026 maisto produktai

c_315af034

jūrinis kuras

6616 naftos pramonė

c_ece9dd5b

skalūnų dujos

6616 naftos pramonė

c_804a9afe

pramoninės veiklos licencija

6806 pramonės struktūra ir politika

c_b9c60592

retųjų žemių elementas

6811 chemija

c_049691c5

Sisako-Moslavinos apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_070e15e7

Brodo-Posavinos apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_095c8a84

Požegos-Slavonijos apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_14e0ae65

Splito-Dalmatijos apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_23635024

Zagrebo apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_412ed48a

Karlovaco apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_46e54685

Kroatijos Adrijos pakrantės regionas

7211 ES valstybių narių regionai

c_496cee2d

Viroviticos-Podravinos apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_6acbfd25

Kroatijos regionai

7211 ES valstybių narių regionai

c_7a080afd

Istros apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_7d7c383b

Šibeniko-Knino apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_82778b62

Varaždino apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_a5c15adc

Vukovaro-Srijemo apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_b4cffbee

Primorjės-Kalnų Kotaro apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_cf9e250b

Osijeko-Baranios apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_d3db05e6

Zagrebo miestas

7211 ES valstybių narių regionai

c_d4ca9a6c

Žemyninė Kroatija

7211 ES valstybių narių regionai

c_dffba30e

Krapinos-Zagorjės apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_e300778f

Dubrovniko-Neretvos apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_e4bfb3bb

Medžimurjės apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_eb3ada47

Likos-Senio apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_ec0f4970

Bjelovaro-Bilogoros apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_f9143718

Koprivnicos-Križevcų apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_fee7acae

Zadaro apskritis

7211 ES valstybių narių regionai

c_964c9649

BRICS šalys

7231 ekonominė geografija

c_6e703074

arabų pasaulis

7236 politinė geografija

c_789ead37

pasaulis

7236 politinė geografija

c_b605a1d4

Žmogaus teisių taryba

7606 Jungtinės Tautos

c_acf7832d

CARIFORUM

7616 ne Europos organizacijos

c_ce38fff4

Pietų Amerikos tautų sąjunga

7616 ne Europos organizacijos
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_7bf10a38

Tarptautinė atsinaujinančiosios energijos
agentūra

7621 tarpvalstybinės organizacijos

c_9fe65404

Tarptautinė antikorupcijos akademija

7621 tarpvalstybinės organizacijos

c_a02d5941

G 20

7621 tarpvalstybinės organizacijos

2. Update of preferred terms
URI
1971
2894
3666
3751
3862
3913
3980

Old value

4074
4180
4281
5118

elektroninis pinigų pervedimas
metinė ataskaita
europinis prekės ženklas
senatvės draudimo sistema
administracinė nuobauda
vyrų ir moterų lygybė
kreipimasis į EB Teisingumo Teismą dėl bylos
priklausomybės
rizikos prevencija
Bendrijos institucijos būstinė
Bendrijos atsargos
išrinktasis vietos atstovas

5153
5653
5726
5762

spekuliacinės lėšos
čigonas
EB atitikties ženklinimas
sprendžiamasis organas

5788

bendroji užsienio ir saugumo politika

5824
5837
5930

Europai svarbus projektas
ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
Palestinos autonominės teritorijos

6128

Vidaus rinkos derinimo tarnyba

616
6709

informacijos perdavimas
ESGP

6902
8279
8280
8281
8282
8283
950

pradinis kapitalas
Hovedstadenas
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark
deportavimas

New value

Microthesaurus

elektroniniai pinigai
2411
veiklos ataskaita
3221
ES prekių ženklas
6416
pensijų sistema
2836
administracinė sankcija
0436
lyčių lygybė
1236
prejudicinio sprendimo priėmimo 1221
procedūra
rizikos aplinkai prevencija
5206
institucijos būstinė
0431
ES atsargos
6406
vietos ir regionų valdžios
0436
institucijos atstovas
spekuliacinis kapitalas
2421
romai
2821
žymėjimas CE ženklu
6411
sprendimus priimanti institucija 1006
(ES)
bendra užsienio ir saugumo
1016
politika
bendro intereso projektas
1016
ieškinys dėl panaikinimo (ES) 1221
Palestina
7226
7231
Europos Sąjungos intelektinės 1006
nuosavybės tarnyba
informacijos mainai
3231
bendra saugumo ir gynybos
1016
politika
ankstyvojo etapo kapitalas
2426
Hovedstadenas (regionas)
7211
Midtjylland (regionas)
7211
Nordjylland (regionas)
7211
Sjælland (regionas)
7211
Syddanmark (regionas)
7211
išsiuntimas
1216

3. New non preferred terms
URI

Preferred terms

1002

ilgalaikis finansavimas

1252

atitikties patvirtinimas

1410

mašinų gamyba

1464
1501
1696

Europos integracija
Iranas
programinė įranga

New value
EIIF
ilgalaikių investicijų fondas
ilgalaikė investicija
Europos ilgalaikių investicijų
fondas
atitikties sertifikatas
kokybės sertifikavimas
mechanikos inžinerijos dizainas
mašinų dizainas
Europos vienijimas
Irano Islamo Respublika
programinės įrangos kūrimas

Microthesaurus
2426

6411
6821
1016
7236
3236
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URI

Preferred terms

1787

sandorių ateičiai rinka

1790
1810
1846

neatidėliotinų atsiskaitymų rinka
viešoji sutartis
bendroji mašinų gamyba

1856
1971

veterinarija
elektroniniai pinigai

2008

Europos judėjimas

2098
2173

obligacija
bendrasis rinkos organizavimas

2220

ES vidaus mokėjimas

227
2492
2531
2700
272

kooperatyvas
archyvai
maisto užtarša
drausminė procedūra
taršos kaina

2894

veiklos ataskaita

2929
294

papildomo socialinio draudimo įmonės
apsikeitimo susitarimas

3027
3033

kompiuterinis nusikaltimas
kompiuterinis piratavimas

3059
3080

balsavimas pagal pavedimą
nauja pramoninė valstybė

3140

aplinkos monitoringas

3248
3299
3335
3336

elektroninė bankininkystė
bendroji rinka
lošimų įstaiga
automatizuoti lošimai

3449

užsienio pinigų rezervai

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

ateities rinka
2421
finansinė ateitis
ateities sandoriai
grynųjų pinigų rinka
2421
viešieji pirkimai
2006
transporto priemonės remontas 6821
ir priežiūra
veterinarinė chirurgija
5631
elektroninė piniginė
2411
grynųjų pinigų kortelė
mokėjimas elektroniniais pinigais
atidėto debeto kortelė
Europos federalizmas
1016
Europos idėja
europeizmas
europinis judėjimas
obligacijų rinka
2421
BRO
5606
vienas BRO
vienas bendras žemės ūkio rinkų
organizavimas
bendras žemės ūkio rinkų
organizavimas
Bendrijos vidaus mokėjimas
2411
TARGET2
tikslinių mokėjimų sistema
tikslinė sistema
transeuropinė automatizuota
realaus laiko atskirųjų
atsiskaitymų skubių pervedimų
sistema
vidinis Eurosistemos sandoris
sistema TARGET2
kooperatinė įmonė
4016
įrašų tvarkymas
3221
maisto teršalas
5216
drausminė priemonė
0436
sveikatai padarytas nuostolis
5206
aplinkai padaryti nuostoliai
metinė veiklos ataskaita
3221
metinė ataskaita
savidraudos draugija
2836
apsikeitimas valiutomis
2421
įsipareigojimų apsikeitimo
sandoris
turto apsikeitimo sandoriai
elektroniniai nusikaltimai
3236
įsilaužimas į kompiuterines
3236
programas ar tinklus
programinės įrangos piratavimas
balsavimo teisių perdavimas
0426
naujai besivystančios pramonės 1611
šalys
besiformuojančios rinkos
ekonomikos šalis
Bendrijos aplinkosaugos
5206
vadybos ir audito sistema
EMAS
internetinė bankininkystė
2416
ES bendroji rinka
1016
lošimo namai
2826
lošimų automatas „vienarankis 2826
banditas“
lošimų automatas
užsienio valiutos rezervai
2406
užsienio valiutų atsargos
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URI

Preferred terms

3477

draudimas nuo nuostolių

3666

ES prekių ženklas

3667
3674
3751
3862
3866

eksperimentas su gyvūnais
pajamos iš investicijų
pensijų sistema
administracinė sankcija
sankcija (ES)

3913
3980

lyčių lygybė
prejudicinio sprendimo priėmimo procedūra

4061

Europos istorija

4075
4195

gamtinis pavojus
investicinė bendrovė

4281

ES atsargos

4300
441001

bendrovės struktūra
vykdomoji įstaiga

4463

apyvarčioji priemonė

4492

įmonės perdavimas

451486

Pietų Sudanas

451912

Bonairė, Sent Eustatijus ir Saba

4605

lengvatinis susitarimas

4642
4646

rinkos kapitalizacija
vertybiniai popieriai

4669

tiesioginis pardavimas

4795
4834
5118
5153

investicijų bankas
visuomeninis pastatas
vietos ir regionų valdžios institucijos atstovas
spekuliacinis kapitalas

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

draudimas nuo nelaimingų
2431
atsitikimų
Europos Sąjungos prekių
6416
ženklas
europinis prekės ženklas
bandymai su gyvūnais
6416
kapitalo grąža
2426
senatvės draudimo sistema
2836
administracinė nuobauda
0436
ES bauda
1011
ES baudų skyrimo politika
ES piniginė sankcija
ES mokama bauda
vyrų ir moterų lygybė
1236
prašymas priimti prejudicinį
1221
sprendimą (ES)
kreipimasis į EB Teisingumo
Teismą dėl bylos priklausomybės
Europos Bendrijų istorija
1016
Šumano planas
Šumano deklaracija
gaivalinių katastrofų rizika
5206
fondo valdytojas
2416
investicinis fondas
investicinis trestas
investicinė kintamojo kapitalo
bendrovė
investicinė įmonė
pajinis investicinis fondas
savitarpio fondas
savitarpio investicinis fondas
turto valdytojas
uždaro tipo investicinė bendrovė
sukauptos lėšos
Bendrijos atsargos
6406
Europos Sąjungos atsargos
įmonės struktūra
4006
Chafea
1006
EASME
Inovacijų ir tinklų programų
vykdomoji įstaiga
Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų
vykdomoji įstaiga
Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio
ir maisto programų vykdomoji
agentūra
INEA
komercinis vekselis
2411
indėlio sertifikatas
valdytojų vykdomas akcijų
4006
išpirkimas
Pietų Sudano Respublika
7236
7616
Karibų Nyderlandai
7216
BES salos
7241
lengvatinė sutartis
2006
privileginis susitarimas
rinkos vertė
2421
perleidžiamieji vertybiniai
2421
popieriai
išnešiojamoji mažmeninė
2031
prekyba
išnešiojamoji prekyba
investicinė bankininkystė
2416
viešasis pastatas
2846
išrinktasis vietos atstovas
0436
spekuliacinio kapitalo rinka
2421
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URI

Preferred terms

5157

rizikos kapitalas

5159

motinystė

5166
5181
5312

laisvalaikio parkas
duomenų apsauga
Europos simbolis

5334
5573

duomenų persiuntimas
produkto pavadinimas

5653

romai

5682

aplinkos apsaugos skatinimo ekonominės
priemonės

5751
5762

Kombinuotoji nomenklatūra
sprendimus priimanti institucija (ES)

5824

bendro intereso projektas

5826
5837

Europos idėjos skleidimas
ieškinys dėl panaikinimo (ES)

5930

Palestina

5969
602
6048

Kinija
gėlas vanduo
žemės ūkio komitetas (ES)

6052

maisto priedas

61
6112
6128
6155

sąskaita
galvijų spongiforminė encefalopatija
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės
tarnyba
TARIC

616
6557

informacijos mainai
šeiminis smurtas

6709

bendra saugumo ir gynybos politika

6715
6753

ekonominės rizikos vadyba
įmonės išpirkimas

6775
6902

interneto tinklavietė
ankstyvojo etapo kapitalas

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

spekuliacija vertybiniais
popieriais
rizikos kapitalo fondas
2421
neformalus investuotojas
gimdymas
2806
nėščioji
nėštumas
žaidimų aikštelė
2826
duomenų saugumas
3236
Europos emblema
1016
Europos himnas
Europos ženklas
Europos vėliava
informacijos atskleidimas
3236
produkto identifikavimas
2026
cheminės medžiagos
identifikavimas
aškaliai
2821
bojašai
sintai
čigonas
manušai
ekonominė aplinkos apsaugos 5206
priemonė
rinkos aplinkos politikos
priemonė
rinkos priemonė aplinkos politikai
formuoti
KN
2011
sprendžiamasis organas (ES) 1006
valdymo reikalų komitetas (ES)
valdytojų taryba (ES)
Europos intereso nustatymas 1016
Europai svarbus projektas
Europos viešinimas
1016
ieškinys dėl EB sprendimo
1221
panaikinimo
Palestinos autonominės
7226
teritorijos
7231
Kinijos Liaudies Respublika
7231
vandens aplinka
5211
Bendro žemės ūkio rinkų
5606
organizavimo komitetas
techninis priedas
6036
juslinis priedas
finansinė sąskaita
4026
galvos smegenų kempinligė
5631
EUIPO
1006
Vidaus rinkos derinimo tarnyba
Europos Sąjungos integruotasis 2011
muitų tarifas
informacijos perdavimas
3231
smurtas šeimoje
2826
smurtas poroje
ESGP
1016
BSGP
sindinika
3606
akcijų išpirkimas skolintomis
4006
lėšomis
institucijų vykdomas akcijų
išpirkimas
valdytojų vykdomas akcijų
išpirkimas
išorės įmonės vykdomas akcijų
išpirkimas
tinklalapis
3226
ankstyvojo etapo investicijos
2426
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URI

Preferred terms

6905

mokyklą palikęs asmuo

73

vidutinės trukmės finansinė pagalba

7363
8409

grafikos iliustracija
euroskepticizmas

8453

elektroninis įrodymas

926

žemės ūkio produkcijos perteklius

933
950

finansiniai metai
išsiuntimas

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

pradinis kapitalas
parengiamojo etapo kapitalas
mokyklos nebaigęs asmuo
3206
mokyklos nebaigimas
finansinė pagalba
1021
mokėjimų balanso pagalba
grafinis vaizdas
3221
euroskeptikas
1016
eurofobija
kompiuterinė ekspertizė
1221
skaitmeninė ekspertizė
prekybos žemės ūkio produktais 5611
perteklius
žemės ūkio produktų perteklius
biudžetiniai metai
2441
išvežimas arba išvesdinimas
1216
deportavimas
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4. Available distribution formats
EuroVoc is available in the following distribution formats:
• XML
• SKOS-Core
• SKOS-AP-EU (rich RDF format developed by the Publications Office)

5. Contact
This EuroVoc version can be consulted on the EuroVoc website:
http://eurovoc.europa.eu/.
If you have any questions or feedback concerning this publication, you can contact us
at the following address:
Publications Office of the European Union
Dissemination and Reuse Directorate
Documentary Management and Metadata Unit
Standardisation and Registry of Metadata Section
FISR 04/407
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Luxembourg
Phone:
Fax:
E-mail:

+352 292942001
+352 292944090
EUROVOC@publications.europa.eu
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