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Konkluzje w sprawie IPEX 

 

1. Sekretarze generalni odnotowują roczne sprawozdanie na temat obecnego stanu IPEX i 
dziękują Radzie IPEX i Radzie Narodowej Republiki Słowackiej, która sprawuje jej 
przewodnictwo, za ich pracę w 2017 roku. 
 

2. Sekretarze generalni potwierdzają następujący skład Rady IPEX w czasie austriackiej 
prezydencji Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej w okresie 
2018/2019: 
- Estonia (Riigikogu) – przewodnictwo Rady IPEX (z urzędu);  
- Austria (Rada Narodowa i Rada Federalna) (z urzędu);  
- Bułgaria (zgromadzenie Narodowe) (z urzędu);  
- Parlament Europejski (z urzędu);  
- Belgia (Izba Reprezentantów i Senat);  
- Dania (Folketing);  
- Francja (Zgromadzenie Narodowe i Senat);  
- Niemcy (Bundestag);  
- Grecja (Izba Deputowanych);  
- Włochy (Izba Deputowanych i Senat Republiki); 
- Luksemburg (Izba Deputowanych);  
- Polska (Sejm i Senat);  
- Portugalia (Zgromadzenie Republiki) 
- Rumunia (Izba Deputowanych i Senat);  
- Niderlandy (Izba Reprezentantów i Senat);  
- Słowacja (Rada Narodowa); 
- Szwecja (Riksdag); 

Każdy inny parlament, który pragnie uczestniczyć w pracach Rady IPEX.  
Zgodnie z wytycznymi IPEX, w spotkaniach Rady IPEX biorą udział i wnoszą do nich  
swój wkład COSAC, ECPRD, Komisja Europejska i Rada. 

 

3. Sekretarze  generalni  dziękują  Radzie  IPEX  oraz  Radzie Narodowej Republiki 

Słowackiej, która sprawuje jej przewodnictwo, za opracowanie Programu pracy IPEX 

2017-2020. Zasady proceduralne odnoszące się do Programu pracy zostały określone 

w strategii cyfrowej, zatwierdzonej przez sekretarzy generalnych na spotkaniu w 

Bratysławie. Wykonanie Programu pracy leży w gestii grup roboczych: ds. rozwijania 

promocji IPEX, wzmacniania sieci IPEX i usprawnienia systemu cyfrowego IPEX. Grupy 

robocze pracują zgodnie z mandatami zatwierdzonymi przez Radę IPEX i przedkładają 

Radzie do zatwierdzenia swoje konkluzje w formie planów działań (art. 7 Wytycznych 

IPEX), jak również regularnie prezentują postępy prac. 



4. Sekretarze generalni uznają wkład Rady IPEX we wzmacnianie systemu IPEX oraz 

korzyści z dalszego podnoszenia poziomu współpracy i wymiany 

międzyparlamentarnej poprzez odpowiednie usprawnianie funkcji platformy i sieci 

IPEX; sekretarze zalecają swoim służbom używanie IPEX jako kanału systematycznej 

wymiany informacji, w tym wczesnego ostrzegania o problemach z pomocniczością; 

dostrzegają potencjał w rozwijaniu IPEX jako głównego kanału komunikacji pomiędzy 

instytucjami UE i parlamentami narodowymi. 

 

5. Sekretarze  generalni wyrażają wdzięczność Radzie Narodowej Republiki Słowackiej za 

zorganizowanie dorocznego spotkania korespondentów IPEX w dniach 15-16 listopada  

2017  r. w  Bratysławie.  Sekretarze generalni podkreślają  znaczenie  dorocznych  

spotkań korespondentów IPEX, które stanowią doskonałą okazję dla zacieśniania 

współpracy (networking)  i  zachęcają  korespondentów,  aby  byli  promotorami  IPEX  

w  swoich parlamentach. 

 

6. Sekretarze generalni dziękują Parlamentowi Europejskiemu za organizację spotkania 

Rady IPEX w Brukseli 12 października 2018 roku. 

 

7. Sekretarze generalni dziękują Radzie Narodowej Republiki Słowackiej, sprawującej 

przewodnictwo IPEX, za wsparcie dla pomysłu przewodniczącego estońskiej Komisji ds. 

UE, aby zacieśnić współpracę z COSAC, i zachęcają Radę, aby kontynuowała wysiłki 

zmierzające do integracji pomiędzy stroną COSAC a platformą IPEX. 

 

8. Sekretarze generalni dziękują Radzie Narodowej Republiki Słowackiej, sprawującej 

przewodnictwo IPEX, za wysłanie listu do współprzewodniczących Grupy ds. Wspólnej 

Kontroli Parlamentarnej Europolu i zaoferowanie usług strony internetowej IPEX; 

zachęcają Radę, aby kontynuowała wysiłki zmierzające do goszczenia na IPEX strony 

internetowej Grupy ds. wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu.  

 

9. Sekretarze generalni dziękują belgijskiemu Senatowi za zatrudnienie specjalisty IPEX 

ds. informacji na czas nieokreślony, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., oraz za 

przejrzystość w zarządzaniu kosztami tego stanowiska. Dziękują również Parlamentowi 

Europejskiemu za zapewnienie logistyki i infrastruktury. 

 

10. Sekretarze generalni dziękują Riksdagowi (Szwecja) za gotowość zorganizowania 

konferencji użytkowników IPEX w Sztokholmie. Rada IPEX zdecydowała o 

zorganizowaniu konferencji użytkowników IPEX. Konferencja odbędzie się w piątek 2 

marca 2018 r. i jej gospodarzem będzie szwedzki parlament. Pierwsza taka konferencja 

odbyła się w Kopenhadze w styczniu 2015 r. i w jej wyniku podstawiono sprawozdanie 

dla Rady IPEX z konkretnymi zaleceniami dotyczącymi zwiększenia użyteczności 

platformy IPEX. Na spotkaniu sekretarzy generalnych w maju 2015 r. zalecono 

kontynuowanie praktyki organizowania takich konferencji, jako narzędzia dalszego 

promowania IPEX, między innymi wśród jej użytkowników. 


