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Konkluzje w sprawie IPEX
1. Sekretarze Generalni odnotowują roczne sprawozdanie na temat obecnego stanu IPEX i
dziękują Radzie IPEX za jej pracę w kadencji 2020-2021.
2. Sekretarze Generalni potwierdzają następujący skład Rady IPEX w czasie niemieckiego
przewodnictwa IPEX w kadencji 2021-2022, która rozpocznie się po Konferencji
Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej w Berlinie w dniach 10–11 maja 2021 w
Berlinie:
Członkowie Rady z urzędu (art. 4 ust. 1 p. a, b, d Wytycznych IPEX)
•
•
•
•
•

Niemcy (Bundestag i Bundesrat) jako przewodniczący Rady
Słowenia (Zgromadzenie Narodowe i Rada Narodowa)
Czechy (Senat i Izba Deputowanych)
Portugalia
Parlament Europejski;

Parlamenty narodowe, które chcą wziąć udział w grupach roboczych powoływanych przez Radę
i wnieść do nich swój wkład (art. 4 ust. 1 p. c Wytycznych IPEX)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgia (Izba Reprezentantów)
Bułgaria
Dania
Francja (Senat)
Grecja
Węgry
Włochy (Senat i Izba Deputowanych)
Luksemburg
Niderlandy (Senat)
Polska (Senat i Sejm)
Rumunia (Senat i Izba Deputowanych)
Szwecja

Zgodnie z Wytycznymi IPEX, w spotkaniach Rady IPEX uczestniczą także i wnoszą do nich swój
wkład: COSAC, ECPRD, Komisja Europejska i Rada.
3. Sekretarze Generalni serdecznie dziękują Parlamentowi Europejskiemu za jego starania i
zaangażowanie w finansowanie nowej strony internetowej IPEX. Usprawnienia systemu
cyfrowego IPEX oraz nowej strony internetowej IPEX mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości
IPEX jako repozytorium informacji o wkładzie parlamentarnym w proces decyzyjny UE i o
europejskiej współpracy międzyparlamentarnej. Sekretarze Generalni przyjmują do
wiadomości, że pomyślne uruchomienie odnowionej strony zależy od wysiłków krajowych
korespondentów, ale wymaga także pełnego wsparcia ich administracji. Sekretarze Generalni
wyrażają nadzieję, że ostatnie kwestie techniczne zostaną rozwiązane, tak aby nowa strona
zaczęła funkcjonować na początku niemieckiego przewodnictwa IPEX.

4. Sekretarze Generalni odnotowują potrzebę bardziej intensywnych szkoleń i działalności
informacyjnej w związku z systemem cyfrowym IPEX i nową stroną internetową IPEX.
Sekretarze Generalni oczekują, że Rada IPEX wznowi organizowanie dorocznego spotkania
korespondentów IPEX oraz regularnych konferencji użytkowników, gdy tylko warunki na to
pozwolą.
5. Sekretarze Generalni przyjmują do wiadomości Odnawialny program pracy 2021-2023, który
ma kierować pracą Rady i jej grup roboczych. Sekretarze Generalni zauważają, że planowanie
pracy Rady należy do obowiązków Rady. Jest istotne, aby cykl planowania był nieprzerwany i
zapewniał w każdym momencie kierunek rozwoju IPEX w perspektywie krótko-, średnio- i
długoterminowej. Biorąc pod uwagę zasadnicze zadania IPEX i tempo zmian technicznych,
planowanie powinno być zadaniem ciągłym, dyskutowanym co najmniej raz do roku.

