
 

 

 

 

 

Konkluzje na temat  IPEX 

1) Sekretarze generalni odnotowują raport roczny na temat stanu IPEX  

i dziękują Radzie IPEX za jej pracę w 2011 roku.  

2) Sekretarze generalni zatwierdzają nowe Wytyczne IPEX, stanowiące 

załącznik nr 1. 

3) Sekretarze generalni uzgadniają skład Rady IPEX w 2012 roku :  

 Parlamenty narodowe sprawujące poprzednią, obecną i następną 

Prezydencję Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE (Polska, 

Sejm i Senat; Cypr, Izba Reprezentantów; Litwa, Seimas), 

 Belgia, Izba Reprezentantów i Senat, 

 Dania, 

 Niemcy, niemiecki Bundestag (przewodniczący), 

 Francja, Zgromadzenie Narodowe i Senat, 

 Włochy, Izba Deputowanych i Senat Republiki, 

 Portugalia, 

 Rumunia, Izba Deputowanych i Senat, 

 Słowenia, Zgromadzenie Państwowe, 

 Zjednoczone Królestwo, Izba Gmin, 

 Parlament Europejski. 

4) Sekretarze generalni dziękują Parlamentowi Europejskiemu za rolę jaką 

odegrał w przygotowaniu wersji IPEX 2.0. Na nowej stronie 

wyeliminowano problemy techniczne i dotyczące wydajności, które 

występowały w pierwotnej wersji. 

5) Sekretarze generalni uznają, że dalsza promocja i wykorzystanie strony 

zależą od uczynienia z IPEX bardziej wiarygodnego narzędzia wymiany 

informacji i dokumentów UE. Sekretarze generalni zgadzają się działać, 

tak aby zapewnić wszelkie zasoby personalne, finansowe  

i techniczne w swoich parlamentach, mając na celu: 

a) promowanie terminowego zamieszczania właściwych dokumentów  

w IPEX, w tym jednolitego stosowania metadanych i symboli do 

poszczególnych dossier, zgodnie z konkluzjami spotkania 

korespondentów IPEX w 2012 r., 

b) promowanie rozpowszechniania informacji w przystępnej formie, 

poprzez zachęcanie do publikowania streszczeń (lub tłumaczeń) 



ważnych decyzji w języku angielskim i francuskim, szczególnie tych 

dotyczących kontroli poszanowania zasady pomocniczości i dialogu 

politycznego, 

c) zapewnienie wyjaśnienia i promowania we własnych parlamentach 

nowych i zaawansowanych funkcjonalności strony, w tym zmian  

w bazie danych, przesyłania dokumentów w XML, nowych sekcji  

i forów. 

6) Sekretarze generalni z zadowoleniem przyjmują nowe funkcje dostępne na 

stronie, w tym całą gamę przyjaznych użytkownikowi opcji wyszukiwania 

i możliwość subskrypcji; co ważniejsze strona oferuje parlamentom 

również wiele nowych sposobów wymiany informacji, szczególnie  

w zakresie pomocniczości i dialogu politycznego. 

7) Sekretarze generalni ze szczególnym zadowoleniem przyjmują kroki 

podjęte przez Komisję Europejską i Radę na rzecz wzmocnienia ich 

współpracy z IPEX. 

8) Sekretarze generalni powierzają Radzie IPEX przygotowania w zakresie 

zatrudnienia specjalisty IPEX ds. informacji na lata 2013 i 2014. 

Sekretarze generalni są świadomi, że wszystkie uczestniczące parlamenty 

powinny w jednakowym stopniu uczestniczyć we współfinansowaniu 

kosztów zatrudnienia specjalisty IPEX ds. informacji. 

9) Sekretarze generalni z zadowoleniem przyjmują przygotowany przez 

Jednostkę Wsparcia Centralnego przegląd bieżących inicjatyw 

parlamentów narodowych i instytucji UE na rzecz ustanowienia 

standardów dla danych i dokumentów cyfrowych oraz upoważniają Radę 

IPEX do: 

a) rozpoczęcia współpracy z właściwymi instytucjami UE, jak również 

z ECPRD i UN/IPU Global Centre for ICT in Parliament, aby 

działać jako wyłączny „punkt informacyjny” w zakresie 

standaryzacji cyfrowej, 

b) zbadania możliwości wykorzystania wspólnego standardu otwartego 

formatu i tezaurusa EUROVOC dla dokumentów parlamentarnych 

dotyczących kontroli spraw UE zamieszczanych w IPEX przez 

parlamenty narodowe. 

 


