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1. New concepts
URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_2f00dd5a

trauksmes celšana

0431 politika un sabiedrības drošība

c_39046afb

transatlantiskās attiecības

0806 starptautiskā politika

c_47ea173d

pēc Aukstā kara

0816 starptautiskais līdzsvars

c_4e75f061

informācijas karš

0816 starptautiskais līdzsvars

c_7cbc24fd

pēckara periods

0816 starptautiskais līdzsvars

c_959c23de

valsts veidošana

0816 starptautiskais līdzsvars

c_99e6dc30

Kipras jautājums

0816 starptautiskais līdzsvars

c_9104c45f

kājnieku ieroči

0821 aizsardzība

c_047e5912

Eiropas Banku iestāde

1006 Eiropas Savienības iestādes un Eiropas
civildienests

c_4768a12e

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru
iestāde

1006 Eiropas Savienības iestādes un Eiropas
civildienests

c_8a658bb0

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības 1006 Eiropas Savienības iestādes un Eiropas
pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma
civildienests
telpā

c_96124aaf

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

1006 Eiropas Savienības iestādes un Eiropas
civildienests

c_e9845504

Eiropas Administrācijas skola

1006 Eiropas Savienības iestādes un Eiropas
civildienests

c_f5ed5adb

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju
iestāde

1006 Eiropas Savienības iestādes un Eiropas
civildienests

c_70c441cc

transponēšanas deficīts

1011 Eiropas Savienības tiesību akti

c_777eba81

Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību 1011 Eiropas Savienības tiesību akti

c_1c478aa5

ES ierobežojošs pasākums

1016 Eiropas struktūra

c_2212c2c4

daudzlīmeņu pārvaldība

1016 Eiropas struktūra

c_2e08d60f

ES civilā misija

1016 Eiropas struktūra

c_6547ccb7

Austrumu partnerība

1016 Eiropas struktūra

c_fd848a9f

Francijas un Vācijas attiecības

1016 Eiropas struktūra

c_4d5b6dbd

makrofinansiāla palīdzība

1021 ES finanses

c_4e3beee2

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

1021 ES finanses

c_7afb6cd4

anglosakšu tiesības

1206 tiesību avoti un nozares

c_471a61cf

digitālais līgums

1211 civiltiesības

c_7546272f

identitātes zādzība

1216 krimināltiesības

c_0f3b8370

kolektīvā tiesiskā aizsardzība

1221 tiesvedība

c_6496f5ea

pārejas tiesiskums

1221 tiesvedība

c_558c1e00

dzimumidentitāte

1236 tiesības un brīvības

c_b19d7503

integrēta pieeja dzimumu līdztiesības
nodrošināšanai

1236 tiesības un brīvības

c_2a1a9fdc

Eiropas teritoriālā sadarbība

1616 reģioni un reģionālā politika

c_a62dbeba

sabiedriskie labumi

2026 patēriņš

c_f2c7a2f7

bioloģiskā sertifikācija

2031 tirgzinības

c_062f6587

Eiropas Stabilizācijas mehānisms

2406 monetārās attiecības

c_20fde7af

starpbanku tirgus

2411 monetārā ekonomika

c_2d0e694e

Ekonomikas un finanšu komiteja

2411 monetārā ekonomika

c_6cfce4be

ekonomiskā pārvaldība (ES)

2411 monetārā ekonomika

c_d1f03d01

Eurosistēma

2411 monetārā ekonomika

c_14d71455

privāts pašu kapitāls

2416 kredītiestādes un finanšu iestādes

c_7f2d2214

PVKIU fonds

2416 kredītiestādes un finanšu iestādes
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_896e199b

kredītreitings

2416 kredītiestādes un finanšu iestādes

c_9ffe3bdc

riska ieguldījumu fonds

2416 kredītiestādes un finanšu iestādes

c_dcc650ef

alternatīvo ieguldījumu fondi

2416 kredītiestādes un finanšu iestādes

c_dd52c1e9

pensiju fonds

2416 kredītiestādes un finanšu iestādes

c_ee45cd99

valsts ieguldījumu fonds

2416 kredītiestādes un finanšu iestādes

c_18180cde

iespēju līgums

2421 kapitāla brīva kustība

c_3e6af2e7

finanšu stabilitāte

2421 kapitāla brīva kustība

c_834b57c4

nebanku kreditēšana

2421 kapitāla brīva kustība

c_8f89faac

finanšu uzraudzība

2421 kapitāla brīva kustība

c_a18525ab

atvasinātais instruments

2421 kapitāla brīva kustība

c_a3b85311

Eiropas Sistēmisko risku padome

2421 kapitāla brīva kustība

c_e749c083

maksājumu sistēma

2421 kapitāla brīva kustība

c_10aa91c7

islāmiskā finanšu sistēma

2426 finansēšana un ieguldījumi

c_34242feb

tiešsaistes spēle

2826 sociālās lietas

c_67699417

medicīnas tūrisms

2826 sociālās lietas

c_d6ede0c7

ES sporta politika

2826 sociālās lietas

c_e2de1ffd

elektroniskā spēle

2826 sociālās lietas

c_57946f1a

reliģisks simbols

2831 kultūra un reliģija

c_e9ccc5a7

heraldika

2831 kultūra un reliģija

c_28750470

pārtikas izraisīta slimība

2841 veselība

c_31da5694

e-veselība

2841 veselība

c_6f563894

zāles retu slimību ārstēšanai

2841 veselība

c_7951978e

zāļu atliekas

2841 veselība

c_7dda56e2

rezistence pret antimikrobiālajiem līdzekļiem

2841 veselība

c_8c634c9b

ES references laboratorija

2841 veselība

c_cbdf29ef

reti sastopama slimība

2841 veselība

c_243b7be2

atvērtie izglītības resursi

3216 pedagoģijas struktūra

c_25ddd844

komikss

3221 dokumentācija

c_40f54e0c

metadati

3221 dokumentācija

c_cdec6719

fotogrāfija

3221 dokumentācija

c_25fe24f4

mobilie sakari

3226 komunikācijas

c_324b44f1

sociālie mediji

3226 komunikācijas

c_a17a2156

semantiskais tīmeklis

3226 komunikācijas

c_04ae3ba8

informācijas drošība

3236 informācijas tehnoloģija un datu apstrāde

c_406ad4cc

risku pārvaldība

4021 pārvaldība

c_0e4239f5

finanšu revīzija

4026 uzskaite

c_441fb0c4

atbilstības revīzija

4026 uzskaite

c_b3d1a308

lietderības revīzija

4026 uzskaite

c_2efea99f

darba un privātās dzīves līdzsvars

4416 darba organizācij un darba apstākļi

c_9a27a573

jūras loča pakalpojumi

4806 transporta politika

c_b3e9d826

viegldarba transportlīdzeklis

4816 sauszemes transports

c_52792cef

Eiropas vienotā gaisa telpa

4826 gaisa un kosmiskais transports

c_681e6d24

drons

4826 gaisa un kosmiskais transports

c_c8c80a5b

aviācijas drošība

4826 gaisa un kosmiskais transports

c_ea3f5ed2

aerostats

4826 gaisa un kosmiskais transports

c_165899a6

vides preču un pakalpojumu nozare

5206 vides politika

c_98d1408a

ūdens resursu politika

5206 vides politika

c_bb1a60eb

vides izmaksas

5206 vides politika
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_d8ba2fe4

politiskā ekoloģija

5206 vides politika

c_0e092eaf

ūdens ekosistēma

5211 dabiska vide

c_1c2d26cf

Barenca jūra

5211 dabiska vide

c_25e0bb6d

termālie ūdeņi

5211 dabiska vide

c_3897ba70

saldūdens ekosistēma

5211 dabiska vide

c_9055e9e1

pazemes ekosistēma

5211 dabiska vide

c_93670e37

karsta reģions

5211 dabiska vide

c_d701b19c

kaitīgs organisms

5211 dabiska vide

c_be0de7b7

apstarošana

5216 vides pasliktināšanās

c_623f2583

gliemenes

5641 zvejniecība

c_8702d5f7

ilgtspējīga zivsaimniecība

5641 zvejniecība

c_cb1ce6ff

ieņēmumi no zvejas

5641 zvejniecība

c_16b63d4f

funkcionālā pārtika

6026 pārtikas produkti

c_315af034

flotes degviela

6616 naftas rūpniecība

c_ece9dd5b

slānekļa gāze

6616 naftas rūpniecība

c_804a9afe

rūpnieciskās darbības licence

6806 rūpniecības struktūras un politika

c_b9c60592

retzemju

6811 ķīmiskā rūpniecība

c_049691c5

Sisakas-Moslavinas županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_070e15e7

Brodas-Posavinas županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_095c8a84

Požegas-Slavonijas županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_14e0ae65

Splitas-Dalmācijas županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_23635024

Zagrebas županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_412ed48a

Karlovacas županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_46e54685

Piejūras Horvātija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_496cee2d

Viroviticas-Podravinas županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_6acbfd25

Horvātijas reģioni

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_7a080afd

Istras županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_7d7c383b

Šibenikas-Kninas županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_82778b62

Varaždinas županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_a5c15adc

Vukovaras-Srijemas županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_b4cffbee

Piejūras-Kalnu županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_cf9e250b

Osijekas-Baraņas županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_d3db05e6

Zagreba

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_d4ca9a6c

Kontinentālā Horvātija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_dffba30e

Krapinas-Zagorjes županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_e300778f

Dubrovnikas-Neretvas županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_e4bfb3bb

Medžimurjes županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_eb3ada47

Likas-Seņas županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_ec0f4970

Bjelovaras-Bilogoras županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_f9143718

Koprivnicas-Križevcu županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_fee7acae

Zadaras županija

7211 Eiropas dalībvalstu reģioni

c_964c9649

BRICS valstis

7231 ekonomiskā ģeogrāfija

c_6e703074

Arābu pasaule

7236 politiskā ģeogrāfija

c_789ead37

pasaule

7236 politiskā ģeogrāfija

c_b605a1d4

Cilvēktiesību padome

7606 Apvienoto Nāciju Organizācija

c_acf7832d

Cariforum

7616 Eiropas valstu un citu valstu kopīgas
organizācijas

5/11
generated: 2016-07-12 17:19:52

New concepts
Release notes EuroVoc version 4.5 – Latvian

URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_ce38fff4

Dienvidamerikas valstu savienība

7616 Eiropas valstu un citu valstu kopīgas
organizācijas

c_7bf10a38

Starptautiskā Atjaunojamo energoresursu
aģentūra

7621 vispasaules organizācijas

c_9fe65404

Starptautiskā Korupcijas novēršanas akadēmija 7621 vispasaules organizācijas

c_a02d5941

G20

7621 vispasaules organizācijas

2. Update of preferred terms
URI

Old value

1294

Farēru salas

1850
1971
2894
3336
3666
3913
3980

valūtas maiņas mehānisms
elektroniskie naudas pārskaitījumi
gada pārskats
spēļu automāts
Eiropas prečzīme
vīriešu un sieviešu līdztiesība
griešanās EK Tiesā prejudiciāla nolēmuma
pieņemšanai
risku novēršana
Kopienas iestādes mītne
Kopienas krājumi
vietējās vēlēšanās ievēlēts pārstāvis

4074
4180
4281
5118

New value

Microthesaurus

Fēru Salas

7206
7236
valūtas kursa mehānisms
2406
elektroniskā nauda
2411
darbības pārskats
3221
automātisko spēļu automāts
2826
ES preču zīme
6416
dzimumu līdztiesība
1236
prejudiciālā nolēmuma tiesvedība 1221

vidisko risku novēršana
5206
iestādes atrašanās vieta
0431
ES krājumi
6406
vietējās pašpārvaldes un
0436
reģionālās pašvaldības pārstāvis
spekulatīvie līdzekļi
spekulatīvais kapitāls
2421
čigāns
romi
2821
EK marķējums
CE atbilstības zīme
6411
lēmējinstance
lēmējinstance (ES)
1006
KĀDP
kopējā ārpolitika un drošības
1016
politika
Eiropas nozīmes projekts
kopīgu interešu projekts
1016
prasība atzīt EK lēmumu par spēkā neesošu no prasība atcelt tiesību aktu (ES) 1221
pieņemšanas brīža
Palestīnas arābu autonomā teritorija
Palestīna
7226
7231
Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs
Eiropas Savienības Intelektuālā 1006
īpašuma birojs
euro zona
eurozona
2406
informācijas pārsūtīšana
informācijas apmaiņa
3231
EDAP
kopējā drošības un aizsardzības 1016
politika
sākuma kapitāls
agrīnā posma kapitāls
2426
«politiskā kopdzīve»
politiskā kopdzīve
0431
Hovedstaden
Hovedstaden (reģions)
7211
Midtjylland
Midtjylland (reģions)
7211
Nordjylland
Nordjylland (reģions)
7211
Sjælland
Sjælland (reģions)
7211
Syddanmark
Syddanmark (reģions)
7211
izraidīšana
piespiedu izraidīšana
1216

5153
5653
5726
5762
5788
5824
5837
5930
6128
6151
616
6709
6902
7189
8279
8280
8281
8282
8283
950

3. New non preferred terms
URI

Preferred terms

1002

ilgtermiņa finansēšana

1252

apstiprināšana

New value

Microthesaurus

Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu 2426
fonds
ilgtermiņa ieguldījumi
ilgtermiņa ieguldījumu fonds
EIIF
akceptēšana
6411
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URI

Preferred terms

1464
1501
1696
1754

Eiropas integrācija
Irāna
programmatūra
slimība

1787

standartizētu termiņnoguldījumu tirgus

1790

tūlītējas piegādes tirgus

1810
1846

valsts līgums
vispārējā mašīnbūve

1850

valūtas kursa mehānisms

1971

elektroniskā nauda

2008

Eiropas Kustība

2098

parādzīme

2173

kopēja tirgus organizācija

2220

ES iekšējais maksājums

2492
2531

arhīva materiāli
pārtikas piesārņojums

2588
2700

valsts iestādes
disciplinārlieta

272

piesārņojuma izmaksas

2894

darbības pārskats

294
3027

mijmaiņas darījumu sistēma
datornoziegums

3033

datorpirātisms

3059
3080

deleģēta balsošana
jaunās industriālās valstis

3140

vides monitorings

3248

elektroniskie banku pakalpojumi

3299

vienotais tirgus

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

kvalitātes apliecinājums
kvalitātes sertifikāts
atbilstības sertifikāts
Eiropas apvienošana
1016
Irānas Islāma Republika
7236
programmatūras izstrāde
3236
saslimstība
2841
slimošana
regulētā tirgū tirgots nākotnes 2421
līgums
tūlītējais tirgus
2421
tūlītēju darījumu tirgus
publiskais iepirkums
2006
transportlīdzekļa remonts un
6821
tehniskā apkope
VKM
2406
valūtas maiņas mehānisms
atliktā maksājuma debetkarte 2411
atliktā maksājuma karte
e-naudas maksājums
elektroniskais maks
e-nauda
Eiropas federālisms
1016
Eiropas interešu kustība
Eiropas ideja
obligācija
2421
obligāciju aizņēmums
obligāciju tirgus
tirgus kopīgā organizācija
5606
vienota tirgu kopīgā organizācija
Kopienas iekšējais maksājums 2411
TARGET2
maksājumu mērķa sistēma
mērķa sistēma
Eiropas Vienotā automatizētā
reālā laika bruto norēķinu
sistēma
ierakstu pārvaldība
3221
piesārņojums pārtikā
5216
pārtikas piesārņotājs
publiskās iestādes
0406
disciplinārs pasākums
0436
disciplinārsods
videi nodarītā kaitējuma
5206
izmaksas
veselībai nodarītā kaitējuma
izmaksas
gada darbības pārskats
3221
gada pārskats
valūtas mijmaiņas darījums
2421
datornoziedzība
3236
kibernoziedzība
kibernoziegumi
ar datoriem saistīta noziedzība
pirātisms
3236
uzlaušana
programmatūras pirātisms
balsstiesību deleģēšana
0426
jaunietekmes ekonomika
1611
jaunās tirgus ekonomikas valstis
vides vadības un audita sistēma 5206
EMAS
interneta bankas pakalpojumu 2416
izmantošana
tiešsaistes banka
internetbanka
ES vienotais tirgus
1016
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URI

Preferred terms

3319

ienākumu sadale

3335
3336

azartspēļu uzņēmums
automātisko spēļu automāts

3477

atlīdzības apdrošināšana

3666

ES preču zīme

3667
3674

eksperiments ar dzīvniekiem
ienākumi no ieguldījumiem

3751
3866

pensiju shēma
sankcija (ES)

3913
3980

dzimumu līdztiesība
prejudiciālā nolēmuma tiesvedība

4061

Eiropas vēsture

4075
4195

dabas apdraudējums
ieguldījumu sabiedrība

4281

ES krājumi

441001

izpildaģentūra

4463

tirgojams vērtspapīrs

451486

Dienvidsudāna

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

ienākuma iedale
1626
ienākumu sadalījums
azartspēļu nams
2826
monētu automāts
2826
spēļu automāta spēle
spēļu automāts
vienrocīgs spēļu automāts
nelaimes gadījumu
2431
apdrošināšana
Eiropas Savienības preču zīme 6416
Eiropas prečzīme
tests ar dzīvniekiem
6416
ieguldījumu ienākumi
2426
kapitāla atdeve
kapitāla ienesīgums
ienākumi no kapitāla
pensiju plāns
2836
ES soda maksājums
1011
ES finansiālās sankcijas
vīriešu un sieviešu līdztiesība 1236
griešanās EK Tiesā prejudiciāla 1221
nolēmuma pieņemšanai
lūgums sniegt prejudiciālu
nolēmumu (ES)
Eiropas Kopienu vēsture
1016
Šūmaņa deklarācija
Šūmaņa plāns
dabas katastrofu risks
5206
Sicav
2416
Sicomi
aktīvu pārvaldītājs
atklāta ieguldījumu sabiedrība
atklāts investīciju fonds
fondu pārvaldnieks
ieguldījumu fonds
ieguldījumu trasts
ieguldījumu trests
investīciju fonds ar mainīgu
pamatkapitālu
investīciju sabiedrība
kopieguldījumu fonds
kopējais fonds
kopējais investīciju uzticības
fonds
nekustamā īpašuma sabiedrība
tirdzniecībai un rūpniecībai
savstarpējo ieguldījumu fonds
slēgta ieguldījumu sabiedrība
ieguldījumu uzņēmums
Kopienas krājumi
6406
ilgstoša ražošana
Eiropas Savienības krājumi
Chafea
1006
INEA
Inovācijas un tīklu izpildaģentūra
Mazo un vidējo uzņēmumu
izpildaģentūra
Patērētāju, veselības,
lauksaimniecības un pārtikas
izpildaģentūra
EASME
depozītsertifikāts
2411
komerciāls vērtspapīrs
noguldījumu sertifikāts
depozīta sertifikāts
Dienvidsudānas Republika
7236
7616
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URI

Preferred terms

451912

Bonēra, Sintestatiusa un Saba

4605

atvieglojumu nolīgums

4642
4646
4791
4795
5118
5153
5157

5159
5166
5181
5312

5334
55

5558
5573

5580
5653
5751
5762
5788
5824
5826
5837

5930
5969
602
6048
6052
61
6128

6151
6155
616
6396
6557
6561
6709
6753

New value
Karību Nīderlande

New non preferred terms
Micro-thesaurus
7216
7241
2006

preferenciālas tirdzniecības
nolīgums
preferenču nolīgums
tirgus kapitalizācija
tirgus vērtēšana
2421
vērtspapīri
pārvedams vērtspapīrs
2421
ekskluzīva ekonomiskā zona
EEZ
1231
investīciju banka
ieguldījumu pakalpojumi
2416
vietējās pašpārvaldes un reģionālās pašvaldības vietējās vēlēšanās ievēlēts
0436
pārstāvis
pārstāvis
spekulatīvais kapitāls
spekulatīvā kapitāla tirgus
2421
riska kapitāls
komerceņģelis
2421
riska kapitāla fonds
uzņēmējdarbības aizgādnis
mātes stāvoklis
grūtniece
2806
grūtniecība
atpūtas parks
rotaļlaukums
2826
datu aizsardzība
datu drošība
3236
Eiropas simbols
Eiropas gads
1016
Eiropas himna
Eiropas karogs
Eiropas nedēļa
Eiropas emblēma
datu izpaušana
informācijas atklāšana
3236
finanšu pārskati
finanšu grāmatvedība
4026
finanšu uzskaite
komercdarbības uzskaite
COSAC
Eiropas lietu komiteju konference 0421
produkta apzīmējums
produkta identifikācija
2026
vielas identifikācija
ražojuma identifikācija
strukturāli izdevumi
struktūrizdevumi
1021
romi
Sinti
2821
čigāns
Kombinētā nomenklatūra
KN
2011
lēmējinstance (ES)
pārvaldības komiteja (ES)
1006
kopējā ārpolitika un drošības politika
KĀDP
1016
kopīgu interešu projekts
Eiropas nozīmes projekts
1016
Eiropas nozīmes paziņojums
Eiropas idejas popularizēšana
Eiropas popularizēšana
1016
prasība atcelt tiesību aktu (ES)
prasība atzīt EK lēmumu par
1221
spēkā neesošu no pieņemšanas
brīža
Palestīna
Palestīnas arābu autonomā
7226
teritorija
7231
Ķīna
Ķīnas Tautas Republika
7231
saldūdens
saldūdens vide
5211
Lauksaimniecības komiteja (ES)
Lauksaimniecības tirgu kopīgās 5606
organizācijas komiteja
pārtikas piedeva
organoleptiska piedeva
6036
konts
finanšu konts
4026
Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs Iekšējā tirgus saskaņošanas
1006
birojs
EUIPO
eurozona
euro zona
2406
TARIC
Eiropas Savienības integrētais 2011
muitas tarifs
informācijas apmaiņa
informācijas pārsūtīšana
3231
vides ekonomika
ekoloģiskā ekonomika
5206
vardarbība ģimenē
vardarbība pret sievieti ģimenē 2826
jaunā reliģija
Jaunais laikmets
2831
kopējā drošības un aizsardzības politika
EDAP
1016
KDAP
uzņēmuma izpirkšana
izmantojot aizņemtus līdzekļus 4006
pirkšanas darījums
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URI

Preferred terms

6775

tīmekļa vietne

6902

agrīnā posma kapitāls

6905

no mācībām atskaitītie

73

maksājumu bilances palīdzība

7363
8453
933

grafisks attēls
elektronisks pierādījums
finanšu gads

950

piespiedu izraidīšana

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

pārpirkšana
tīmekļa lapa
3226
tīmekļa lappuse
sagatavošanas kapitāls
2426
sākuma kapitāls
darbības sākšanas kapitāls
priekšlaicīga mācību
3206
pārtraukšana
priekšlaikus mācības pārtraucis
jaunietis
finanšu palīdzība
1021
vidēja termiņa finanšu palīdzība
grafisks attēlojums
3221
digitālā kriminālistika
1221
fiskālais gads
2441
budžeta gads
izraidīšana
1216
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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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