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2 Wprowadzenie
Podczas ostatniego spotkania sekretarzy generalnych w Luksemburgu w dniu 15 lutego
2016 r., po zatwierdzeniu noty na temat roli IPEX, sekretarze generalni w konkluzjach
w sprawie IPEX „wezwali Radę IPEX do przedstawienia propozycji strategii cyfrowej
w celu zapewnienia platformie IPEX kompleksowej i skutecznej strategicznej podstawy
dla średniookresowego programu prac realizowanego przez rotacyjne przewodnictwo”.
Główny cel IPEX określony przez Konferencję Przewodniczących zawarto w wytycznych
IPEX:
„Celem IPEX jest wspieranie współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej poprzez
dostarczenie platformy elektronicznej wymiany informacji w sprawach UE pomiędzy
parlamentami w Unii (...)”.1

KWESTIE PROCEDURALNE
Uchwalenie
Strategia cyfrowa IPEX (opisana w niniejszym dokumencie) została sporządzona
przez grupę roboczą powołaną w tym celu przez Radę 2 . W niniejszym dokumencie
uwzględniono wyniki konsultacji z korespondentami krajowymi.
Ostateczny projekt, zatwierdzony przez Radę IPEX w dniu 27 stycznia 2017 r.
w Luksemburgu, został przedłożony przez Radę IPEX sekretarzom generalnym
do uchwalenia podczas spotkania sekretarzy generalnych odbywającego się w dniach
20-21 lutego 2017 r.
Strategia cyfrowa (ang. Digital Strategy, DS) będzie wdrażana w ramach 3-letniego
programu prac (ang. Work Programme, WP). 3
Trzyletni program prac zostaje przyjęty przez Radę IPEX po uchwaleniu strategii cyfrowej
IPEX przez sekretarzy generalnych.
Wdrożenie
Rada ponosi odpowiedzialność za wdrożenie strategii cyfrowej i programu prac.
Korespondenci krajowi aktywnie uczestniczą we wdrożeniu strategii cyfrowej i
programu prac. Wdrożenie strategii cyfrowej i programu prac będzie stałym punktem
porządku spotkań korespondentów krajowych.

1

Wytyczne IPEX, Rzym 2015 r.
Grupę roboczą powołano w dniu 2 października 2015 r. w Brukseli i powiększono w dniach 1 lipca
i 21 października 2016 r. w Luksemburgu.
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Równolegle z finalizacją strategii cyfrowej grupa robocza sporządziła pierwszą wersję programu prac
zgodnego z postanowieniami proponowanej strategii cyfrowej.
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Finansowanie
Poniższa procedura będzie uruchamiana dla wszelkich działań i czynności objętych
programem prac i dotyczących systemu cyfrowego IPEX:
1. Parlament Europejski, który utrzymuje system cyfrowy IPEX, przeprowadza
ewaluację działania, zarówno pod względem technicznej wykonalności,
jak i szacunkowych kosztów wdrożenia;
2. Jeśli ewaluacja działania wykaże, że możliwe jest jego wykonanie
przy niewielkich lub zerowych kosztach (dla przykładu: czynności wydawnicze
może wykonać specjalista ds. informacji, inne czynności mogą wykonać
korespondencji krajowi itd.), Rada IPEX może wnioskować o podjęcie danego
działania;
3. Jeśli analiza wykaże, że konieczny jest nakład finansowy, Rada przedłoży
sekretarzom
generalnym
do
zatwierdzenia
propozycję
działania
wraz z sugerowanym planem współfinansowania jego realizacji. Sekretarze
generalni decydują, czy i w jaki sposób parlamenty członkowskie IPEX będą
współfinansować realizację proponowanego działania. Rada IPEX zwróci
się o uruchomienie działania dopiero po podjęciu takiej decyzji (i po zapewnieniu
finansowania).
Monitoring
Stałe monitorowanie wdrożenia strategii cyfrowej i programu prac wchodzi w zakres
obowiązków przewodniczących IPEX, a wyniki monitorowania elementów
realizowanych przez dane przewodnictwo Rady IPEX stanowią część rocznych raportów
IPEX przedkładanych sekretarzom generalnym przez przewodniczących IPEX. Raporty
obejmują także kwestie związane ze zgodnością realizowanych zadań z celami
określonymi w programie prac i strategii cyfrowej IPEX.
Raport z wdrożenia strategii cyfrowej i programu prac uwzględnia informacje
przekazane przez korespondentów krajowych na piśmie. Za prace organizacyjne
związane z wkładem korespondentów krajowych do raportu z wdrożenia i opracowanie
przekazanych przez nich informacji odpowiada przewodniczący IPEX przygotowujący
raport.
Po upływie pierwszego pełnego 3-letniego okresu programu prac sekretarze generalni
przeprowadzają przegląd ogólny i ocenę strategii cyfrowej na podstawie propozycji
przedłożonej im przez Radę IPEX i sporządzonej przez grupę roboczą powołaną przez
Radę IPEX.
Rewizja i poprawki
Rewizja niniejszej strategii cyfrowej należy do kompetencji sekretarzy generalnych
parlamentów Unii Europejskiej.
Za wprowadzanie poprawek do programu prac odpowiedzialność ponosi Rada IPEX.
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3 Strategia cyfrowa
W strategii cyfrowej IPEX:
a) zawarto kompleksowy plan, który zapewni Radzie IPEX podstawy do podejmowania
decyzji w sprawie dalszego rozwoju IPEX. Strategia cyfrowa IPEX, po uchwaleniu przez
sekretarzy generalnych parlamentów UE, zostanie uzupełniona o 3-letni program prac,
który zapewni ciągłość zarządzania projektami obejmującymi więcej niż jedno
(rotacyjne) przewodnictwo, i w którym zostaną wskazane:
- priorytety
- planowane projekty i działania
- harmonogramy realizacji poszczególnych projektów.
b) określono podejścia strategiczne, które należy przyjąć w celu osiągnięcia i wdrożenia
celów IPEX określonych przez Konferencję Przewodniczących i wyjaśnionych
szczegółowo przez sekretarzy generalnych w dokumentach podstawowych IPEX4, w
odniesieniu do docelowej grupy odbiorców IPEX oraz informacji i usług dostarczanych
przez IPEX.
c) określono wytyczne dotyczące krótkoterminowego utrzymywania strony
internetowej, w tym procesy i uczestników (przepływ pracy) procedury zatwierdzania
bieżących zmian i aktualizacji, z uwzględnieniem „Ogólnych zasad redakcyjnych IPEX”
przyjętych przez Radę. 5
d) określono metody aktywnego
w realizację celów strategii cyfrowej.

angażowania korespondentów

krajowych

e) opisano relacje z innymi podmiotami i platformami uczestniczącymi w wymianie
informacji w UE.
f) wskazano istotne działania promujące IPEX i przedstawiono możliwości dalszego
rozwoju komunikacji.

3.1 Docelowi odbiorcy
Choć IPEX jest portalem dostępnym dla opinii publicznej, głównymi grupami jego
odbiorców pozostają parlamentarzyści i ich asystenci, grupy polityczne i urzędnicy

4

Wytyczne IPEX, Rzym 2015 r.; Wytyczne dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Unii
Europejskiej, Lizbona 2008 r.; konkluzje Konferencji Przewodniczących i spotkań sekretarzy generalnych
w sprawie IPEX; notatka na temat roli IPEX, Luksemburg 2016 r.
5

„Ogólne zasady redakcyjne IPEX” są dostępne na podstronie „IPEX dla korespondentów”.
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parlamentarni w UE. Z tego powodu działania podejmowane w celu dalszego rozwijania
platformy będą koncentrować się głównie na tych kategoriach użytkowników.

3.2 Rodzaje wymienianych informacji
IPEX – sieć łącząca ludzi oraz wielofunkcyjny portal – zapewnia dostęp do następujących
rodzajów informacji:
I1.

projektowane unijne akty prawne i inne dokumenty przekazywane
parlamentom narodowym przez instytucje unijne;

I2.

lettres de saisine i informacje o orientacyjnych terminach kontroli
przestrzegania zasady pomocniczości wyliczonych na podstawie lettres de
saisine;

I3.

dokumenty i informacje otrzymane od parlamentów narodowych w sprawie
kontroli ogólnej unijnych dokumentów;

I4.

uzasadnione opinie i inne istotne informacje otrzymane od parlamentów
narodowych w sprawie kontroli przestrzegania zasady pomocniczości;

I5.

informacje o wydarzeniach bieżących przekazywane przez parlamenty,
w tym informacje ustrukturyzowane (np. biuletyny);

I6.

informacje i dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej,
w tym kalendarz wydarzeń;

I7.

istotne dane kontaktowe;

I8.

podstawowe informacje o parlamentach narodowych i obowiązujących
w nich procedurach związanych z UE;

I9.

glosariusz pojęć stosowanych w IPEX (poddawany regularnej aktualizacji);

I10.

opracowania naukowe przekazane przez parlamenty narodowe UE;

I11.

sprawozdania z oceny skutków projektowanych aktów prawnych UE;

I12.

informacje otrzymane od parlamentów narodowych w sprawie wymiaru
parlamentarnego prezydencji Rady UE.

3.3 Świadczone usługi
IPEX jest najważniejszą, kompleksową platformą umożliwiającą elektroniczną wymianę
unijnych informacji. Nakłada to na IPEX obowiązek dostarczania następujących usług
za pośrednictwem systemu cyfrowego IPEX:
S1.

udostępnianie w czasie niemal rzeczywistym informacji o stanie kontroli
unijnych dokumentów w parlamentach narodowych, w tym kontroli ogólnej
i kontroli przestrzegania zasady pomocniczości;

S2.

udostępnianie w czasie niemal rzeczywistym informacji o działaniach
parlamentarnych w sprawach UE w parlamentach członkowskich IPEX;

S3.

udostępnianie kalendarza
międzyparlamentarną;

S4.

hosting stron internetowych:

wydarzeń

związanych

ze

współpracą
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konferencji
międzyparlamentarnych
Przewodniczących Parlamentów UE,

ustanowionych

przez

- o wspólnych parlamentarnych organach kontroli (PE i parlamenty
narodowe) powołanych na mocy unijnych przepisów, zgodnie z
konkluzjami Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE w Nikozji w
2013 r.;
S5.

dostarczanie informacji spersonalizowanych zgodnie z ustawieniami profilu
użytkownika (ustawianie powiadomień, zapamiętywanie wyszukiwanych
fraz itd.);

S6.

zapewnianie wielu poziomów dostępu zgodnie z ustawieniami profilu
użytkownika;

S7.

przeszukiwanie strony internetowej;

S8.

pełnienie
funkcji
międzyparlamentarnej;

S9.

pełnienie ogólnej funkcji portalu referencyjnego.

instytucjonalnej

pamięci

współpracy

3.4 Narzędzia i metody promocji IPEX
Aby promować korzystanie z IPEX i zapewnić nieprzerwaną przydatność sieci i bazy
danych IPEX, system cyfrowy obejmuje następujące elementy:
P1.

wdrażanie strategii optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych;

P2.

promowanie sieciowania krzyżowego (ang. cross linking);

P3.

zapewnianie lepszej dostępności strony internetowej6 IPEX;

P4.

zapewnianie szkoleń
parlamentów;

P5.

opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych.

3.5 Wytyczne dotyczące
internetowej

stacjonarnych

i

zdalnych

krótkoterminowego

dla

pracowników

utrzymywania

strony

Utrzymywanie krótkoterminowe obejmuje wszelkie aspekty związane z zapewnieniem
sprawności cyfrowego systemu IPEX oraz dostępności treści i ich aktualności, a także
zgodności z normami przyjętymi dla platformy IPEX, uwzględniając przyjęte przez Radę
„Ogólne zasady redakcyjne IPEX”.
M1.

Środowiska serwerowe i hostingowe
Wszelkie kwestie techniczne związane z funkcjonowaniem cyfrowego
systemu IPEX powierzono Parlamentowi Europejskiemu.

6

http://www.w3.org/WAI/ – data dostępu: 4 stycznia 2017 r.
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Służby informatyczne Parlamentu Europejskiego mogą działać
autonomicznie (nie ingerując w treści IPEX) w celu realizacji działań
niezbędnych do utrzymania sprawności cyfrowego systemu IPEX lub, biorąc
pod uwagę dostępność zasobów, zwiększenia jego wydajności.
M2.

Kontrola dostępności i dostępu
Kontrola dostępu i zarządzanie użytkownikiem to zadania wykonywane
przez specjalistę IPEX ds. informacji zgodnie z Wytycznymi IPEX (art. 9 ust.2b)
oraz decyzjami Rady IPEX.
Specjalista IPEX ds. informacji, w oparciu o Wytyczne IPEX oraz inne
instrukcje otrzymane od Rady IPEX, przyznaje lub przywraca użytkownikom
prawo dostępu do systemu cyfrowego IPEX.

M3.

Zarządzanie informacjami i treścią
Za zarządzanie oraz nadzór nad treściami publikowanymi za pomocą
cyfrowego systemu odpowiadają specjalista IPEX ds. informacji, działający
pod nadzorem Rady IPEX, oraz korespondenci IPEX publikujący treści na
stronach swoich parlamentów krajowych (strony, do których parlamenty
posiadają wyłączne prawa).
Specjalista IPEX ds. informacji i korespondenci IPEX zapewniają zgodność
dokumentów/informacji publikowanych na stronie IPEX z Ogólnymi
zasadami redakcyjnymi IPEX:
1) Specjalista ds. informacji zapewnia zgodność wszystkich publikacji
uprawnionych interesariuszy z Ogólnymi zasadami redakcyjnymi
IPEX, z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej.
2) Korespondenci krajowi są odpowiedzialni za strony swoich
parlamentów krajowych.
Codzienna obsługa oraz monitorowanie punktualności i dokładności
publikacji zamieszczanych za pomocą cyfrowego systemu IPEX, za które
odpowiada specjalista IPEX ds. informacji obejmuje:
a) monitorowanie i wprowadzanie ewentualnych poprawek w terminologii
w celu zapewnienia spójności nazw oraz terminów publikowanych na
stronie – w oparciu o Glosariusz pojęć stosowanych na stronie IPEX7,
b) nadzór nad techniczną poprawnością publikowanych dokumentów i
zamieszczanych informacji – prawidłowa forma, także językowa,
odpowiednie miejsce – według szablonu zamieszczonego w Ogólnych
zasadach redakcyjnych IPEX,
c) zapewnienie tłumaczenia uzgodnionych części strony internetowej w
ścisłej współpracy z korespondentami IPEX,
d) sprawdzenie aktualności i poprawności linków,

7

Glosariusz publikowany jest na stronie IPEX: Sekcja „Informacje na temat IPEX” (Dokumenty
podstawowe)
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e) zwracanie się do Korespondentów krajowych 8 z wnioskiem
wprowadzenie poprawek, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do
treści stron parlamentów krajowych.

3.6 Relacje z innymi podmiotami uczestniczącymi w wymianie informacji
w UE
Zmiany o charakterze zewnętrznym w ramach (cyfrowej) wymiany informacji w UE mogą
wywierać wpływ na IPEX jako na platformę cyfrową lub jako na sieć. W stosownych
przypadkach Rada IPEX powinna rozważyć ich wpływ na IPEX.
Kluczowym celem zewnętrznej strategii Rady IPEX jest zapewnienie realizacji celów IPEX.
Rada prowadzi promocję IPEX jako głównej platformy do wymiany informacji pomiędzy
parlamentami UE. W stosownych przypadkach oraz w okolicznościach pozwalających
na spełnienie zmieniających się potrzeb docelowych odbiorców IPEX, Rada powinna
również wziąć pod uwagę i promować obustronnie korzystną interakcję
oraz współdziałanie z innymi platformami, forami i sieciami.
Obecne środowisko IPEX: inni interesariusze biorący udział w wymianie informacji
pomiędzy parlamentami krajowymi UE
Strategia cyfrowa IPEX uwzględnia również środowisko, w którym funkcjonuje IPEX –
oznacza to bazy danych lub inne cyfrowe narzędzia zawierające te same dokumenty
i informacje parlamentów narodowych lub służące temu samemu celowi wymiany
informacji na temat spraw UE pomiędzy parlamentami UE (np. statystyki Parlamentu
Europejskiego) jak w przypadku IPEX.
Dokumenty parlamentów narodowych zamieszczane na platformie IPEX są równolegle
przekazywane do innych baz danych UE – mianowicie do Komisji, Parlamentu
Europejskiego, Rady (patrz Załącznik 4.3). IPEX zapewnia połączenie tych baz danych
ze stroną IPEX. Niemniej, w celu zagwarantowania większej niezawodności informacji
IPEX, zaleca się przeprowadzenie analizy związków pomiędzy IPEX i innymi bazami
danych UE zawierającymi dokumenty parlamentów krajowych, tak aby IPEX stanowił
główne źródło informacji dla swoich odbiorców.
Powody uzasadniające konieczność przeprowadzenia takiej analizy zostały
zamieszczone w opisie zawartości baz danych UE (dokumenty parlamentów krajowych)
znajdujących się w Załączniku 4.3.
Po przeprowadzeniu takiej oceny z udziałem Rady oraz korespondentów krajowych
(uwzględniając, w miarę możliwości, także planowaną wspólną bazę danych 3 instytucji)
jej rezultaty uwzględnianie są w programie prac w formie konkretnych oczekiwań lub
wniosków dotyczących baz danych UE oraz IPEX.

8

Korespondenci krajowi, wspierani przez specjalistę IPEX ds. informacji, ponoszą odpowiedzialność
za dokumenty i informacje zamieszczane na stronach parlamentów krajowych – ręcznie przez
Korespondentów IPEX lub za pomocą kanału XML.
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3.7 Udział korespondentów krajowych
Mając na uwadze kluczową rolę pełnioną przez korespondentów krajowych
jako podmiotów wnoszących wkład w rozwój IPEX oraz perspektywę osiągnięcia jeszcze
lepszej wymiany informacji za pośrednictwem strony, a także zapewniając
korespondentom krajowym większe poczucie współwłasności projektu, zaleca
się, aby ich udział bazował na lepszym i ustrukturyzowanym dialogu pomiędzy nimi
a Radą IPEX.
Lepszy dialog, w ramach którego uwzględniony zostanie także proces wdrażania strategii
cyfrowej, może przyjąć następujące formy:




regularnie zadawane pytania na temat określonych kwestii związanych ze stroną
internetową (np. ocena funkcjonowania poszczególnych mechanizmów
(np. Subsidiarity Resource Centre)) – kwestionariusze w formie elektronicznej,
regularna aktualizacja glosariusza (raz w ciągu roku, metoda do opracowania),
raporty na temat przebiegu tego dialogu podczas spotkania Rady.

Korespondenci krajowi biorą udział w sporządzaniu raportów z wdrażania strategii
cyfrowej zgodnie z procedurami opisanymi w części „Monitoring”.
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4 Załączniki
4.1 Glosariusz

TERMIN

DEFINICJA

Platforma IPEX

jest to system cyfrowy wraz siecią pracowników odpowiedzialnych
za wykonanie zadań (misji) IPEX.

System cyfrowy IPEX

składa się z aplikacji, bazy danych oraz strony internetowej – patrz pkt 4.2
poniżej

Sieć IPEX

identyfikuje osoby, które w ramach platformy IPEX wnoszą wkład
oraz współdziałają
w
celu
gromadzenia,
przygotowywania,
przechowywania, przekazywania oraz publikowania odpowiednich
informacji

Baza Danych

techniczny komponent platformy IPEX, gdzie składowane są (w większości
przypadków ustrukturyzowane) informacje gotowe do pobrania i użytku,
wraz z funkcją wyszukiwania dokumentów w bazie danych i w Kalendarzu

Strona internetowa

zbiór stron internetowych w sieci, dostępny za pośrednictwem wyszukiwarki
internetowej.www.ipex.eu

Aplikacja

program komputerowy, który przetwarza informacje przeznaczone
do składowania w bazie danych lub do pobierania z bazy danych

Kontrola ogólna

kontrola (badanie) projektowanych aktów prawnych UE i innych
dokumentów przez parlamenty krajowe

Kontrola pomocniczości

kontrola zgodności unijnych wniosków ustawodawczych z zasadą
pomocniczości zgodnie z Protokołem [nr 2] w sprawie stosowania zasad
pomocniczości i proporcjonalności załączonym do Traktatu o Unii
Europejskiej oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Podstawowe
dokumenty IPEX

dla celów niniejszego dokumentu, przez „podstawowe dokumenty”
rozumiemy
wszelkie
dokumenty
przyjęte
przez
Konferencję
Przewodniczących Parlamentów UE lub sekretarzy generalnych w
odniesieniu do zadań IPEX.

Cyfrowe kanały
informacyjne IPEX

Wszystkie cyfrowe kanały, za pośrednictwem których IPEX publikuje
lub przekazuje
informacje
(strona
internetowa
IPEX,
media
społecznościowe, itp.)

4.2 System cyfrowy IPEX
Zgodnie z treścią notatki nt. roli IPEX, IPEX to „wielofunkcyjna platforma wspierająca
międzyparlamentarną współpracę w Unii Europejskiej poprzez zapewnianie zasobów
ludzkich i środków technicznych umożliwiających elektroniczną wymianę informacji
na temat wszelkich czynności parlamentów związanych z Unią Europejską”.
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„Środki techniczne” zapewniane za pośrednictwem platformy IPEX mogą być określane
jako system cyfrowy IPEX. Poniższy wykres przedstawia główne elementy systemu
cyfrowego IPEX oraz sposób ich interakcji.

Legenda
APIs - aplikacja
Email Notifications – powiadomienia za pomocą emaila
eTrustEx - eTrustEx
External search engines (Google, …) – zewnętrzne wyszukiwarki internetowe (Google, …)
IPEX Application – aplikacja IPEX
IPEX Backoffice – zaplecze IPEX
IPEX Database & Search engine – baza danych IPEX oraz wyszukiwarka
IPEX Website – strona internetowa IPEX
National Parliaments, XML feed – parlamenty narodowe, informacje przekazywane za pomocą kanału XML
RSS Notifications – powiadomienia za pomocą kanału RSS
Saved searches, Notifications – zachowane wyszukiwania, powiadomienia

Powyższy wykres pomaga w zrozumieniu poszczególnych elementów, na które wpływać
może strategia cyfrowa oraz program prac (określany według systemu cyfrowego).

4.3 Relacje IPEX z innymi podmiotami9
Komisja
 Opinie parlamentów narodowych i odpowiedzi Komisji – baza danych Komisji
Europejskiej zawierająca uzasadnione opinie parlamentów narodowych na
9

Dane dotyczące zawartości i funkcjonalności baz danych oraz statystyki – stan na styczeń 2017 r.
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temat pomocniczości, inne opinie (dialog polityczny) przesyłane do Komisji
Europejskiej oraz odpowiedzi Komisji (brak możliwości wyszukiwania)
Parlament Europejski
 Rejestr Parlamentu Europejskiego – uzasadnione opinie parlamentów
narodowych można znaleźć w części „Oficjalne dokumenty przesyłane przez inne
instytucje oraz państwa członkowskie” w sekcji „Parlamenty krajowe”
(najwcześniejsza została opublikowana 22.07.2014 r.)
 Obserwatorium Legislacyjne – uzasadnione opinie parlamentów narodowych
publikowane są wraz z innymi dokumentami dotyczącymi procedury w sekcji
Portal dokumentacji – Parlamenty krajowe od lipca 2004 r. Zapisy procedur z lat
2010 do 2013 zawierają wyłącznie łącza odsyłające do odpowiednich dossiers w
bazie danych IPEX (a nie linki do poszczególnych uzasadnionych opinii).
Informacje na temat dokumentów parlamentów narodowych przesłane do
Parlamentu Europejskiego można znaleźć w:


Statystyki dotyczące kontroli stosowania zasady pomocniczości – Dyrekcja
ds. Stosunków z Parlamentami Narodowymi Parlamentu Europejskiego
przed każdą sesją plenarną publikuje „Stan realizacji” oraz zamieszcza
w porządku dziennym sesji plenarnej dokumenty otrzymane od parlamentów
narodowych, które dotyczą wniosków legislacyjnych, wraz z dokumentami
otrzymanymi od momentu publikacji ostatniej noty. Dostępne są również
statystyki dotyczące Protokołu nr 2 – ostatni z 3 czerwca 2015 r.

Rada


Rejestr publiczny dokumentów Rady – w rejestrze można znaleźć uzasadnione
opinie poprzez wpisanie frazy „uzasadniona opina” w części wyszukiwarki „Słowa
w tytule” (lista zawiera zaledwie 35 wyników od 2010 r.)

3 instytucje – ewentualna przyszła baza danych:
 Przyszła wspólna baza danych zawierająca dossiers ustawodawcze (w tym
informacje o „trilogach”) – na podstawie art. 39 Porozumienia
międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z 16 kwietnia
2016 r.
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