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WSTĘP 

 

Niniejszy dokument jest siedemnastym raportem półrocznym Sekretariatu COSAC. 

Raporty półroczne Sekretariatu Konferencji COSAC 

Na XXX spotkaniu COSAC ustalono, że Sekretariat COSAC będzie przygotowywał 
półroczne raporty rzeczowe, publikowane przed każdą konferencją plenarną. Celem 
tych raportów jest dokonanie przeglądu zmian w procedurach i praktykach Unii 
Europejskiej, istotnych z punktu widzenia kontroli parlamentarnej. 

Wszystkie raporty półroczne są zamieszczone pod adresem internetowym COSAC: 
http://www.cosac.eu/en/documents/biannual/  

 

 

 

Dwa rozdziały tego raportu półrocznego opierają się na informacjach dostarczonych przez parlamenty 

narodowe państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przez Parlament Europejski. Termin 

dostarczenia odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu do 17. raportu półrocznego wyznaczono 

na 1 marca 2012 r. 

Tezy niniejszego raportu zostały przyjęte na spotkaniu przewodniczących COSAC, które odbyło się 30 

stycznia 2012 r. w Kopenhadze. 

Przyjęto ogólną zasadę, że raport nie wymienia wszystkich parlamentów lub izb, których dotyczy 
dana kwestia. Zamiast tego posłużono się przykładami poprzedzonymi w tekście skrótem „np.”. 
 
Streszczenie odpowiedzi zamieszczono w aneksie do raportu, zaś pełne odpowiedzi otrzymane od 
wszystkich 40 parlamentów narodowych (izb) 27 państw członkowskich można znaleźć w witrynie 
internetowej COSAC. 
 

Dane liczbowe 
Spośród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej w 14 istnieje parlament 
jednoizbowy, zaś w 13 dwuizbowy. Ze względu na istnienie zarówno systemów 
jednoizbowych, jak i dwuizbowych w 27 państwach członkowskich UE jest łącznie 
40 izb parlamentów narodowych. 

Parlamenty narodowe Austrii, Irlandii i Hiszpanii, choć dwuizbowe, przesłały 

pojedyncze odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. 
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STRESZCZENIE 
 

ROZDZIAŁ 1: PRZEPŁYW INFORMACJI DO I Z PARLAMENTÓW 

Dostęp do dokumentów UE i dokumentów związanych z UE wytwarzanych przez rządy jest niezbędny do 

zapewnienia możliwości prawidłowego sprawowania funkcji kontrolnych przez parlamenty narodowe. 

W związku z tym w pierwszym rozdziale 17. raportu półrocznego podjęto kwestię dostępu parlamentów 

(izb) do informacji za pośrednictwem instytucji UE i rządów poszczególnych państw członkowskich. 

Raport zwraca uwagę na fakt częstego i różnorodnego korzystania z dokumentów przekazywanych 

bezpośrednio przez Komisję Europejską do parlamentów narodowych. Jeśli chodzi o dostęp do 

dokumentów Rady, raport pokazuje, że 28 parlamentów narodowych (izb), czyli 70%, ma dostęp do 

dokumentów o ograniczonej dystrybucji (oznaczonych kodem Limité). 17 z 40 parlamentów narodowych 

(izb) ma dostęp do dokumentów zastrzeżonych (EU Restricted) a osiem parlamentów (izb) ma dostęp do 

dokumentów klasyfikowanych jako poufne (EU Confidential). Raport pokazuje również empirycznie 

liczbę parlamentów, które mają dostęp do dokumentów Rady i/lub dokumentów związanych z UE za 

pośrednictwem bazy danych, lecz zwraca uwagę, że większość parlamentów (izb) nadal otrzymuje 

dokumenty od rządu. Raport pokazuje również szereg przykładów najlepszych praktyk związanych z 

dostępem do dokumentów oraz korzystaniem z rządowej bazy danych. 

Wymiana informacji między parlamentami staje się coraz powszechniejsza i w istocie niezbędna, co 

wynika ze wzmocnionej roli parlamentów w Traktacie z Lizbony. Dlatego podjęto również w tym 

rozdziale kwestię stosowania poszczególnych form międzyparlamentarnej wymiany informacji i 

częstości korzystania przez parlamenty z takich źródeł informacji, jak ECPRD i witryna COSAC. W tym 

kontekście raport pokazuje, że najpowszechniej stosowanymi źródłami informacji z innych 

parlamentów są sieć przedstawicieli parlamentów narodowych w Brukseli i baza danych IPEX. 

Rozdział przedstawia bliżej kwestię korzystania z bazy danych IPEX i pokazuje, że korzystają z niej 

codziennie lub w każdym tygodniu służby znacznej większości parlamentów. Choć niektóre parlamenty 

uważają IPEX za wiarygodne lub bardzo wiarygodne źródło, nieco więcej z nich wyraża przekonanie, że 

IPEX, choć jest wartościowym narzędziem, wymaga jednak poprawy. Aby poprawić wiarygodność IPEX, 

wszystkie parlamenty narodowe muszą terminowo wprowadzać do IPEX kompleksowe informacje i 

prawidłowo posługiwać się symbolami IPEX. Ustalono również pewne zachęcające trendy: ogromna 

większość parlamentów (izb) zamieszcza tłumaczenia lub streszczenia ważnych decyzji w języku 

angielskim i/lub francuskim, zwracając uwagę, że Parlament Europejski tłumaczy uzasadnione opinie na 

21 języków UE oraz że uzasadnione opinie są wprowadzane do IPEX w ciągu jednego lub dwóch dni od 

ich przyjęcia przez zdecydowaną większość parlamentów (izb). 
  



2

 

 
ROZDZIAŁ 2: PONOWNE URUCHOMIENIE JEDNOLITEGO RYNKU A PARLAMENTY 

Drugi rozdział 17. raportu półrocznego jest poświęcony działalności parlamentów związanej z 

ponownym uruchomieniem jednolitego rynku. W rozdziale wykorzystano informacje dostarczone przez 

parlamenty (izby), jak również informacje z odpowiednich witryn internetowych Komisji, Parlamentu 

Europejskiego i IPEX do zbadania kontroli parlamentarnej w zakresie tej ważnej polityki w roku jej 20. 

rocznicy. 

Rozdział zaczyna się od części dotyczącej Aktu o jednolitym rynku, analizując stanowiska 

parlamentów/izb dotyczące 12 kluczowych działań Komisji, które były rozpatrywane przez połowę 

parlamentów (izb). W tej części raport pokazuje, że 14 parlamentów (izb) uważa, iż niektóre kluczowe 

działania są ważniejsze od innych. Raport ustala, czy propozycjom Komisji w ramach ponownego 

uruchomienia jednolitego rynku nadano priorytetowy charakter w wewnętrznym procesie decyzyjnym 

parlamentów (izb). Zwraca również uwagę na działania parlamentarne parlamentów (izb) związane z 

ponownym uruchomieniem jednolitego rynku. Raport pokazuje, że 15 parlamentów (izb) zorganizowało 

przesłuchania lub spotkania na ten temat i niektóre z nich uczestniczyły w Forum Jednolitego Rynku 

zorganizowanym przez polską prezydencję, Parlament Europejski i Komisję Europejską. 

Na koniec rozdział omawia bardziej szczegółowo trzy obszary, ponieważ są one bezpośrednio związane z 

programem i będą stanowić materiał do debaty na XLVII spotkaniu COSAC w Kopenhadze w kwietniu 

2012 roku. Są to: agenda cyfrowa dla Europy, wdrożenie dyrektywy usługowej i planu działania na 

rzecz zasobooszczędnej Europy, z których wszystkie były rozpatrywane przez znaczną część 

parlamentów (izb).
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ROZDZIAŁ 1: PRZEPŁYW INFORMACJI DO I Z PARLAMENTÓW 
 
1.1 Dostęp parlamentów narodowych do dokumentów UE i dokumentów związanych z UE 

Rządy państw członkowskich tradycyjnie są rozliczane przez parlamenty narodowe w ramach swojej 

demokratycznej odpowiedzialności za działania podejmowane w imieniu państw członkowskich w 

Radzie. Dostęp do dokumentów UE i dokumentów związanych z UE wytwarzanych przez rządy jest 

niezbędny do zapewnienia możliwości prawidłowego sprawowania funkcji kontrolnych przez 

parlamenty narodowe. W poprzednich raportach półrocznych COSAC położono nacisk na różne 

procedury i praktyki parlamentów (izb) Unii Europejskiej w zakresie kontroli spraw europejskich.1 

 

Dostęp do informacji i dokumentacji instytucji UE był tradycyjnie bardzo ważny dla kontroli 

parlamentarnej. Od 1 września 2006 r. Komisja Europejska przekazywała dokumenty Komisji 

bezpośrednio do parlamentów narodowych w celu wzmocnienia dialogu politycznego między Komisją a 

parlamentami narodowymi (tzw. inicjatywa Barroso). Traktat z Lizbony sformalizował przekazywanie 

niektórych dokumentów Komisji do parlamentów narodowych. Zgodnie z art. 1 Protokołu nr 1 do 

Traktatu z Lizbony, dokumenty konsultacyjne Komisji (zielone i białe księgi oraz komunikaty) i 

dokumenty dotyczące rocznych planów legislacyjnych są przekazywane bezpośrednio do parlamentów 

narodowych. Zgodnie z art. 2 projekty aktów ustawodawczych Komisji Europejskiej (jak również 

Parlamentu Europejskiego lub grupy państw członkowskich, ETS, EBC lub EBI) mają być przekazywane 

parlamentom narodowym.2 

Pierwszy rozdział 17. raportu półrocznego jest podzielony na dwie części. Pierwsza część dotyczy 

różnych dokumentów i baz danych udostępnianych parlamentom (izbom) – albo przez rządy albo 

bezpośrednio przez Komisję Europejską. Rozdział ten zawiera również informacje dotyczące tych 

parlamentów (izb), które mają dostęp do rządowych baz danych zawierających odpowiednie informacje 

UE. 

Celem punktu 1.1 siedemnastego raportu półrocznego jest przedstawienie dokumentów UE i 

dokumentów związanych z UE, które są obecnie udostępniane parlamentom narodowym (izbom), 

porównanie sytuacji w różnych parlamentach (izbach) oraz – w całym punkcie – zwrócenie uwagi na 

przykłady najlepszych praktyk. Należy zauważyć, że informacje zawarte w tym punkcie nie dotyczą 

Parlamentu Europejskiego, lecz tylko 40 parlamentów narodowych (izb). 

1.1.1 Dokumenty z Komisji Europejskiej 

Spośród 40 parlamentów narodowych (izb), 34 korzystają z dokumentów przesyłanych bezpośrednio 

przez Komisję Europejską a pięć parlamentów (izb) korzysta tylko z dokumentów Komisji Europejskiej 

przesyłanych bezpośrednio przez rząd. 

 

Parlamenty (izby) wykorzystują dokumenty Komisji Europejskiej na wiele sposobów. Diagram kołowy 1 

pokazuje, że najwięcej parlamentów (izb) (27 z 40) wykorzystuje te dokumenty jako materiały 

pomocnicze dla służb parlamentarnych, natomiast 23 z 40 przesyła te dokumenty deputowanym.3 

  

                     
1
 COSAC analizowała procedury i praktyki w zakresie kontroli spraw europejskich w parlamentach narodowych UE 

w trzecim raporcie półrocznym COSAC (maj 2005 r.), w ósmym raporcie półrocznym COSAC (październik 2007 r.) i 
w trzynastym raporcie półrocznym COSAC (maj 2010 r.) http://www.cosac.eu/en/documents/biannual/ 
2
 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2008/C115/1 

3
 Pełne informacje na temat odpowiedzi poszczególnych parlamentów (izb) zawarte są w aneksie (pytanie 2, str. 1.) 



 

Diagram kołowy 1. Różne sposoby regularnego wykorzystywania dokumentów Komisji Europejskiej 
 
 

 

 

Sent to MP Przesyłanie do deputowanych 

Background material for staff Materiały pomocnicze dla pracowników 

Metadata Metadane 

Uploaded to the Parlament (izba) website Wprowadzanie do witryny parlamentu (izby) 

 

Ponadto niektóre parlamenty (izby) kierują dokumenty Komisji od odpowiednich komisji stałych lub 

branżowych. W niektórych przypadkach następuje to na podstawie oceny dokonanej przez komisję 

spraw europejskich lub dział spraw europejskich (służb parlamentarnych) odpowiednio do politycznego 

znaczenia danego dokumentu czy propozycji. Na przykład w luksemburskiej Izbie Deputowanych 

„komórka europejska" dzieli dokumenty na dwie kategorie (dokumenty uważane za niewymagające 

monitorowania i dokumenty przeznaczone do dalszej analizy w komisji). Służby (Library & Research 

Services) irlandzkiego Oireachtasu sporządzają tygodniowe sprawozdania na temat wszystkich 

otrzymywanych dokumentów i udostępniają je deputowanym drogą elektroniczną. W niderlandzkiej 

Izbie Drugiej wnioski o określonych priorytetach „są przesyłane bezpośrednio do deputowanych, z 

zaleceniem od służb parlamentarnych co do sposobu aktywnego dyskutowania nad tymi propozycjami." 

1.1.2 Dokumenty od rządów państw członkowskich 

Liczba otrzymywanych dokumentów 

Wykres 1 przedstawia liczbę dokumentów UE i dokumentów związanych z UE  (jak noty, dokumenty 

pomocnicze, informacyjne itp.) otrzymywanych od rządu. Cztery izby (parlamenty), które nie otrzymują 

żadnych dokumentów od rządu (polski Sejm i Senat, grecka Izba Deputowanych, cypryjska Izba 

Reprezentantów) aktywnie korzystają z dokumentów przesyłanych bezpośrednio przez Komisję 

Europejską. Co ciekawe, belgijska Izba Deputowanych odpowiedziała, że od czasu wejścia w życie 

Traktatu z Lizbony rząd federalny wstrzymał przekazywanie dokumentów UE (z wyjątkiem programu 

prac poszczególnych składów Rady i dokumentów żądanych w związku z jej miesięcznymi spotkaniami z 

ministrami na temat działalności Rady). Od czasu przystąpienia Polski do UE, Sejm ma dostęp do 

rządowej bazy danych dokumentów przekazywanych przez UE, lecz korzysta z niej tylko w bardzo 

wyjątkowych przypadkach, ponieważ nie jest ona dostosowana do potrzeb Sejmu. 



 

 

Wykres 1. Liczba dokumentów otrzymywanych od rządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU documents  Dokumenty UE 

dokumentów związanych z UE Dokumenty związane z UE 

None Brak 

Less than 50 Mniej niż 50 

Between 50-100 Od 50 do 100 

Between 100-200 Od 100 do 200 

Between 200-500 Od 200 do 500 

Over 500 Ponad 500 

 

Porównując liczbę otrzymywanych dokumentów UE i liczbę dokumentów związanych z UE 

wytwarzanych przez rząd warto zauważyć, że 14 parlamentów (izb) otrzymuje taką samą liczbę 

dokumentów obu rodzajów. Dziesięć parlamentów (izb) otrzymuje mniej dokumentów związanych z UE 

a osiem parlamentów (izb) otrzymuje więcej dokumentów związanych z UE. Związek między wysyłaniem 

dokumentów UE przez rząd i wytwarzaniem dokumentów związanych z UE w niektórych parlamentach 

(izbach) jest jasny: na przykład litewski Seimas zauważa, że rząd jest zobowiązany do przedstawienia 

pisemnego stanowiska dotyczącego każdego wniosku Komisji zaliczonego przez Seimas do kategorii 

bardzo istotnych lub istotnych. 

Kategorie dokumentów przesyłanych przez rząd 

Można zaobserwować wyraźny trend w odpowiedziach dotyczących kategorii4 dokumentów 

przesyłanych przez rząd: im niższa klasa bezpieczeństwa dokumentu, tym większa liczba parlamentów 

(izb), którym rząd przesyła dokumenty. 27 parlamentów (izb) otrzymuje dokumenty Limité. 17 

otrzymuje dokumenty zastrzeżone oznaczone jako „EU Restricted” a siedem dokumenty poufne (EU 

Confidential). Tylko austriacka Rada Narodowa i Bundesrat otrzymują dokumenty oznaczone jako tajne 

(EU Secret) i ściśle tajne (Top Secret). 

20 parlamentów (izb) otrzymuje najnowsze dokumenty COREPER od rządu, 18 otrzymuje najnowsze 

dokumenty grup roboczych Rady a 14 dokumenty informacyjne i/lub instrukcje dla przedstawicieli 

                     
4 Zob. „Postępowanie z wewnętrznymi dokumentami Rady” 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/11/st11/st11336.pl11.pdf 



 

rządu.5 

Szwedzki Riksdag ma ustawowo zagwarantowany pełny dostęp do wszystkich urzędowych 

dokumentów, kiedy parlament żąda ich od rządu lub od organu czy agendy rządu.6 Wyjaśnia jednak, że 

w praktyce rząd rzadko przesyła jakiekolwiek dokumenty klasyfikowane powyżej kategorii EU Restricted. 

 
 

Studium przypadku: austriacka Rada Narodowa i Bundesrat 

1 stycznia 2012 r. weszła w życie austriacka „ustawa o informacjach UE.
7
 Ustawa ta uzupełnia dotychczasowe 

przepisy zobowiązujące rząd do informowania parlamentu o sprawach UE i upraszcza dostęp do dokumentów UE 
poprzez udostępnianie parlamentowi ekstranetu Rady, zwiększając możliwości kontrolne parlamentu poprzez 
ustanowienie lub sformalizowanie takich środków, jak zwracanie się do rządu o podanie „informacji o przyszłych 
projektach UE” co pół roku. 

Poza dokumentami Rady austriacka Rada Narodowa i Bundesrat otrzymują inne dokumenty, jak raporty o 
spotkaniach Rady Europejskiej i składach Rady oraz o spotkaniach organów przygotowawczych i uzasadnienia 
dotyczące punktów porządku obrad komisji europejskich, informacje o przyszłych projektach UE przekazywane 
co pół roku, roczną prognozę opartą na programie prac Komisji, informacje o bieżących działaniach związanych z 
zasadą pomocniczości zlecanych przez parlament, uzasadnienia dotyczące stosowania zasady pomocniczości oraz 
informacje o inicjatywach Rady Europejskiej dotyczących stosowania klauzul pomostowych (passerelle). 

W celu opanowania wielkiej ilości informacji dostarczanych parlamentowi wkrótce po przystąpieniu Austrii do 
UE w 1995 roku utworzono wewnętrzną bazę danych UE. Zawiera ona informacje przekazywane przez rząd oraz 
(od 2006 roku) dokumenty przekazywane bezpośrednio przez instytucje UE. Codziennie wprowadza się ok. 100-
150. Dzięki nowej „ustawie o informacjach UE” zostaną uwzględnione nowe kategorie dokumentów. Dokumenty 
jawne są udostępniane opinii publicznej przez Internet, natomiast dokumenty oznaczone jako Limité pozostają w 
sieci wewnętrznej (intranecie). 

 

Należy zauważyć, parlamenty (izby) często otrzymują od rządu inne informacje związane z UE. Na 

przykład litewski Seimas dodał, że Komisja do Spraw Unii Europejskiej lub dowolna wyspecjalizowana 

komisja może zażądać od organów rządowych dodatkowych informacji lub informacji potrzebnych do 

obrad. Włoski Senat Republiki, badając zielone i białe księgi i komunikaty, może prosić rząd o 

informację o stanie negocjacji, wpływie na włoskie prawo i opinie doradców. 

1.1.3 Dostęp do dokumentów UE i dokumentów związanych z UE za pośrednictwem rządowej bazy 
danych 

18 z 40 parlamentów narodowych (izb) ma zapewniony dostęp do rządowej bazy danych zawierającej 

odpowiednie informacje i dokumenty UE. Jednak dwie z tych odpowiedzi zdają się odnosić do 

prowadzonych przez parlament (izbę) baz danych dokumentów UE (omówionych w dalszej części 

raportu). 

Francuski Senat ma dostęp do dwóch baz danych – jednej zawierającej depesze dyplomatyczne i 

drugiej z dokumentami roboczymi i wnioskami UE. Niemiecki Bundestag i Bundesrat mają dostęp do 

bazy danych zawierającej dokumenty Rady. W rządowej bazie danych, do której dostęp ma łotewska 

Saeima, „dokumenty są uporządkowane według odpowiednich Rad Ministrów, zaś dla dokumentów ze 

spotkań Rady Europejskiej i COREPER zostały stworzone oddzielne działy... Są również działy 

poświęcone trybowi pisemnemu i decyzjom Rady”. belgijska Izba Deputowanych ma dostęp do bazy 

danych, która „zawiera dokumenty będące przedmiotem szczególnego zainteresowania belgijskich 

                     
5
 Pełne informacje na temat odpowiedzi poszczególnych parlamentów (izb) zawarte są w aneksie (pytanie 7, str. 4). 

6
 Pełny tekst odpowiedzi jest zawarty w załączniku do raportu półrocznego. 

7
 Tekst ustawy w języku niemieckim: 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007573 



 

władz w ramach transpozycji prawa UE." 

Niektóre parlamenty (izby) mają wewnętrzne bazy danych, które są wykorzystywane do obsługi 

informacji UE przesyłanych przez rząd. Na przykład słoweńska Rada Narodowa wyjaśniła, że ma dostęp 

do dokumentów UE za pośrednictwem wewnętrznej bazy danych. Włoskie Izba Deputowanych i Senat 

Republiki utworzyły wspólną bazę danych w celu śledzenia wszystkich etapów kontroli dokumentów 

UE. Bułgarskie Zgromadzenie Narodowe prowadzi bazę danych dotyczącą projektów aktów 

ustawodawczych i innych dokumentów instytucji UE oraz stanowisk bułgarskiego rządu przesyłanych 

do Zgromadzenia Narodowego. Brytyjskie Izba Gmin i Izba Lordów wspólnie prowadzą wewnętrzną 

bazę danych dotyczącą kontroli spraw europejskich. Polski Sejm ma własną bazę danych „EUDOC", 

która zawiera stanowiska rządu przekazywane Sejmowi. Również węgierski parlament posiada 

wewnętrzną bazę danych “EUDOC”, wykorzystywaną do kontroli parlamentarnej dokumentów UE. 

Spośród parlamentów (izb), które mają dostęp do rządowych baz danych 17 może korzystać tą drogą z 

dokumentów jawnych. Ponadto 13 parlamentów (izb) ma dostęp do dokumentów Limité, trzy 

parlamenty (izby) mają dostęp do dokumentów zastrzeżonych (EU Restricted) a dwa parlamenty (izby) 

mają dostęp do dokumentów poufnych (EU Confidential). 13 parlamentów (izb) ma dostęp do 

najnowszych dokumentów COREPER i najnowszych dokumentów grup roboczych Rady, zaś pięć ma 

dostęp do dokumentów informacyjnych i/lub instrukcji dla przedstawicieli rządu za pośrednictwem tej 

bazy danych. 8 

 
 

Studium przypadku: litewski Seimas 

Litewski Seimas ma pełny dostęp do prowadzonego przez rząd Systemu Informacji UE (LINESIS). LINESIS zapewnia 
możliwość wyszukiwania, pobierania i drukowania dokumentów EU oraz wyszukiwania dodatkowych informacji. 
Deputowani i służby parlamentarne mają swobodny dostęp do całej rządowej bazy danych. Ze względów 
bezpieczeństwa jest on ograniczony do określonych adresów IP. Litewski Seimas ma tą drogą dostęp do 
dokumentów w następujących kategoriach: jawne, Limité, zastrzeżone (EU Restricted) i poufne (EU Confidential). 
Ma również dostęp do najnowszych dokumentów COREPER, dokumentów grup roboczych Rady i dokumentów 
informacyjnych i/lub instrukcji dla przedstawicieli rządu w Brukseli. Możliwa jest subskrypcja i regularne 
otrzymywanie pocztą elektroniczną pewnych dokumentów UE i dokumentów rządowych (stanowisk, sprawozdań 
grup roboczych, nieoficjalnych dokumentów itp.). Parlament może również wnosić aktywny wkład do tej bazy 
danych i regularnie wprowadza do LINESIS własne dokumenty (konkluzje komisji, opinie, rezolucje itp.). 

Ponadto litewski Seimas korzysta z prowadzonej przez siebie bazy danych, która umożliwia przechowywanie i 
wprowadzanie dokumentów parlamentarnych dotyczących spraw europejskich. Ta baza danych ma pośrednie 
połączenie z IPEX (dokumenty parlamentarne nie są wprowadzane do bazy danych IPEX, lecz zamieszczane są w 
niej odsyłacze do bazy danych litewskiego Seimasu). 

 

 

 

 

Dostęp do bazy danych 

Bazy danych są udostępniane w większej liczbie parlamentów (izb) służbom parlamentarnym (wyższej 

rangi pracownikom komisji w 16 parlamentach (izbach), sekretariatom komisji w 12 parlamentach 

(izbach) i stałym przedstawicielom parlamentów narodowych w 13 parlamentach (izbach)) niż 

deputowanym (dziesięć parlamentów (izb)) i ich osobistemu personelowi pomocniczemu (dziewięć 

parlamentów (izb)), czego zresztą można było się spodziewać. 

Studium przypadku: czeskie Izba Poselska i Senat  

Obie czeskie izby mają nieograniczony dostęp do rządowej bazy danych, która zawiera następujące kategorie 

                     
8
 Więcej informacji w tabeli 1 na str. 10 



 

dokumentów UE: jawne, Limité i zastrzeżone (EU Restricted). Czeski parlament ma również dostęp do rządowej 
bazy danych, która zawiera “instrukcje do negocjacji w grupach roboczych Rady i COREPER, mandaty do 
uczestniczenia w obradach na posiedzeniach Rady oraz wyniki negocjacji, jak również pewne ramowe stanowiska 
dotyczące ważnych inicjatyw UE, aktów i dokumentów. 

 

Poza powyższymi kategoriami, bazy danych są często udostępniane również innym pracownikom 

parlamentów narodowych (izb) (np. Departament Spraw UE belgijskiej Izby Deputowanych oraz Zespół 

Informacji Prawnych i Politycznych Departamentu Badań Parlamentarnych litewskiego Seimasu). 

Niemiecki Bundesrat zauważa, że poza deputowanymi i służbami parlamentu narodowego (izb), dostęp 

do bazy danych mają również pracownicy władz regionalnych (landów). Z 18 parlamentów (izb), które 

mają dostęp do rządowej bazy danych, trzy parlamenty (izby) stwierdzają, że informacje zawarte w 

bazie danych są również dostępne dla opinii publicznej. Są to bułgarskie Zgromadzenie Narodowe, 

brytyjska Izba Lordów i słoweńskie Zgromadzenie Narodowe, które za pośrednictwem rządowej bazy 

danych mają dostęp tylko do dokumentów jawnych. Cztery inne parlamenty (izby) stwierdzają, że opinia 

publiczna ma częściowy dostęp, zaś 11 parlamentów (izb) odpowiada, że dokumenty nie są 

udostępniane opinii publicznej. 

 

Na pytanie o nieograniczony dostęp do bazy danych 11 parlamentów (izb) odpowiada, że ma swobodny 

dostęp do informacji zawartych w bazie danych, natomiast siedem parlamentów (izb) stwierdza, że ich 

dostęp jest ograniczony. Te, które mają nieograniczony dostęp do rządowej bazy danych mogą głównie 

korzystać z jawnych dokumentów (brytyjska Izba Lordów) lub dokumentów jawnych i Limité (np. włoska 

Izba Deputowanych, bułgarskie Zgromadzenie Narodowe oraz niemieckie Bundestag i Bundesrat). 

Ograniczony dostęp do bazy danych włoskiego rządu jest zarezerwowany dla włoskiego parlamentu oraz 

dla samorządów regionalnych i lokalnych. Estońska baza danych jest ogólnodostępna, lecz niektóre 

dokumenty są zastrzeżone dla określonych odbiorców (uzyskujących dostęp za pomocą karty 

identyfikacyjnej). 

1.1.4 Przegląd dostępu do dokumentów 

Wykres 2. Klasyfikacja dokumentów udostępnianych parlamentom (izbom) 

 

Total number of Parliaments/Chambers with access to EU 
Documents 

Łączna liczba parlamentów (izb) mających dostęp do dokumentów 
UE 

Only sent by the Government Tylko przesyłane przez rząd 

Both Obie drogi 

Accessed only through a Database Dostępne tylko w bazie danych 

Public Documents Dokumenty jawne 

 

Public Limité EU Restricted EU EU Secret EU Top Secret 
Documents Documents Documents Confidential Documents Documents 
Documents 



 

Limité Documents Dokumenty Limité 

EU Restricted Documents Dokumenty zastrzeżone UE 

EU Confidential Documents Dokumenty poufne UE 

EU Secret Documents Dokumenty tajne UE 

EU Top Secret Documents Dokumenty ściśle tajne UE 

Wykres 2 daje obraz dostępności dokumentów Rady różnych kategorii, udostępnianych parlamentom 

narodowym (izbom). Wynika z niego, że znaczna większość parlamentów (izb) ma dostęp do 

dokumentów jawnych przesyłanych przez rząd albo w bazie danych, lub też z wykorzystaniem obu tych 

dróg. Łącznie 28 parlamentów (izb) ma dostęp do dokumentów Limité, co stanowi 70% wszystkich 

parlamentów narodowych (izb) – czyli znaczą ich część. Pokazuje również, że łącznie 17 z 40 

parlamentów narodowych (izb) otrzymuje dokumenty zastrzeżone UE a osiem ma dostęp do 

dokumentów poufnych UE. 

Z wykresu 2 wynika, że choć część parlamentów (izb) ma dostęp do dokumentów za pomocą bazy 

danych, to wszystkie poza jednym otrzymują również dokumenty od rządu. Może to wskazywać, że 

parlamenty (izby) nie chcą selekcjonować ogromnej ilości informacji dotyczących UE, dostępnych w 

bazie danych. W takim razie, jeśli rząd załącza również informacje do przesyłanych przez siebie 

dokumentów UE, parlament (izba) może łatwiej zidentyfikować istotne wnioski i ocenić ich wpływ na 

poziomie narodowym. 

Wykres 3. Kategorie dokumentów dotyczących działalności Rady /dokumentów informacyjnych 

udostępnianych parlamentom (izbom) i sposób uzyskiwania dostępu do nich 

 

Total number of Parliaments/Chambers with access to EU 
Documents 

Łączna liczba parlamentów (izb) mających dostęp do dokumentów 
UE 

Only sent by the Government Tylko przesyłane przez rząd 

Both Obie drogi 

Latest COREPER Najnowsze dok. COREPER 

Latest Council WG Najnowsze dok. GR Rady 

Briefing or instructions for government attaches Informacje bieżące lub instrukcje dla przedstawicieli rządu 

Ten wykres pokazuje, że niewiele większa liczba parlamentów (izb) ma dostęp do dokumentów 

dotyczących działalności Rady, w tym do dokumentów informacyjnych lub instrukcji tylko z rządowej 

bazy danych, w porównaniu z korzystającymi z dostępu do dokumentów UE. 

Tabela 1 (na następnej stronie) została opracowana, aby umożliwić czytelnikom łatwe porównanie 

dokumentów i informacji dostępnych dla poszczególnych parlamentów narodowych. Ma ona pokazać 

informacje zawarte w tej części rozdziału w łatwo przyswajalnej formie.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1. Dostęp do dokumentów (wg parlamentów (izb)) 
Klucz: przes. przez rząd – dokumenty przesyłane do parlamentów (izb) przez rząd; baza danych – dostęp do dokumentów w rządowej bazie danych; obie drogi – dokumenty przesyłane przez rząd i udostępniane w 

rządowej bazie danych. 1 – dokumenty przesyłane automatycznie przez rząd; 2 – dokumenty na żądanie parlamentu (izby); 3 – część dokumentów jest przesyłana automatycznie a część na żądanie. 

 
 Jawne Limité Zastrzeżone 

 
Poufne  

 
Tajne 

 
Ściśle tajne 

 
COREPER GR Rady Informacje bieżące 

(briefings) 
(A) Rada Narodowa + 
Bundesrat3 

obie drogi obie drogi przes. przez przes. przez przes. przez przes. przez obie drogi obie drogi  
(B) Izba Deputowanych przes. przez przes. przez przes. przez       
(B) Senat przes. przez      przes. przez   
(BG) Zgromadzenie Narodowe3 obie drogi przes. przez     przes. przez przes. przez  
(CY) Izba Reprezentantów2 przes. przez przes. przez        
(CZ) Izba Poselska3 obie drogi obie drogi przes. przez    obie drogi obie drogi obie drogi 
(CZ) Senat 3 obie drogi obie drogi przes. przez    obie drogi obie drogi baza danych 
(D) Bundestag1 obie drogi obie drogi przes. przez    baza danych baza danych przes. przez rząd 
(D) Bundesrat1 obie drogi obie drogi przes. przez    obie drogi obie drogi przes. przez rząd 
(DK) Folketing3 przes. przez przes. przez przes. przez       
(EST) Riigikogu3 obie drogi obie drogi     baza danych baza danych przes. przez rząd 
(GR) Izba Deputowanych2 przes. przez przes. przez       przes. przez rząd 
(E) Kortezy Generalne3 przes. przez przes. przez przes. przez    przes. przez przes. przez przes. przez rząd 
(FIN) Eduskunta3 przes. przez przes. przez przes. przez przes. przez   przes. przez przes. przez  
(F) Zgromadzenie Narodowe 1 obie drogi obie drogi obie drogi przes. przez   obie drogi obie drogi przes. przez rząd 
(F) Senat1 obie drogi obie drogi obie drogi obie drogi   obie drogi obie drogi obie drogi 
(H) Zgromadzenie Narodowe3 przes. przez przes. przez     przes. przez przes. przez  
(IRL) Izby Oireachtasu przes. przez        przes. przez rząd 
(I) Izba Deputowanych obie drogi obie drogi     obie drogi obie drogi  

(I) Senat Republiki3 obie drogi obie drogi     obie drogi obie drogi  
(LT) Seimas1 obie drogi obie drogi obie drogi obie drogi   baza danych baza danych baza danych 
(L) Izba Deputowanych3 przes. przez         
(LV) Saeima3 baza danych baza danych     baza danych baza danych baza danych 
(M) Izba Deputowanych1 przes. przez         
(NL) Izba Druga3 przes. przez         
(NL) Izba Pierwsza3 przes. przez         
(PL) Sejm3          
(PL) Senat3          
(P) Zgromadzenie Republiki3 przes. przez przes. przez     przes. przez przes. przez  
(RO) Izba Deputowanych2 obie drogi       przes. przez przes. przez rząd 
(RO) Senat przes. przez      przes. przez   
(S) Riksdag3 przes. przez przes. przez przes. przez przes. przez   przes. przez przes. przez  
(SK) Rada Narodowa3 przes. przez przes. przez przes. przez przes. przez   przes. przez przes. przez przes. przez rząd 
(SLO) Zgromadzenie 
Narodowe1 

obie drogi przes. przez przes. przez       
(SLO) Rada Narodowa przes. przez      przes. przez   
(GB) Izba Gmin3 przes. przez przes. przez        
(GB) Izba Lordów 1 obie drogi przes. przez 

rząd 

      przes. przez rząd 
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1.2 Wymiana informacji między parlamentami (izbami) 

Choć dostęp do informacji i dokumentacji z instytucji UE był zawsze ważny dla kontroli parlamentarnej, 

wymiana informacji między parlamentami staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem i w jest istocie 

niezbędna w związku ze wzmocnioną rolą parlamentów w Traktacie z Lizbony. 

Drugi punkt przedstawia sposób uzyskiwania dostępu do informacji publikowanych w bazie danych 

IPEX9 i ich wykorzystywania przez użytkowników w parlamentach. Szczególną uwagę zwrócono na 

wymianę informacji dotyczących kwestii pomocniczości i dialogu politycznego w celu ustalenia, czy 

informacje uzyskiwane z IPEX mają dodatkową wartość w porównaniu z innymi środkami wymiany 

informacji. 

1.2.1 Korzystanie z bazy danych IPEX 

W 36 z 40 parlamentów (izb) personel sięga do bazy danych IPEX codziennie lub raczej co tydzień (17 

respondentów korzysta z niej codziennie, 19 przeszukuje tę bazę danych co najmniej raz w tygodniu), 

natomiast w innych ma to miejsce raz lub dwa razy w miesiącu. Pracownicy komisji Parlamentu 

Europejskiego regularnie sprawdzają bazę danych IPEX, ponieważ często zawiera ona nieoficjalne 

tłumaczenia dokumentów składanych przez parlamenty narodowe. 

Jeśli chodzi o korzystanie z IPEX przez deputowanych, obraz wygląda zupełnie inaczej. W 25 

parlamentach (izbach) deputowani rzadko korzystają z IPEX a w trzech parlamentach (izbach) nigdy. W 

12 parlamentach (izbach) deputowani sięgają do IPEX nie częściej niż raz w tygodniu i nie rzadziej niż raz 

w miesiącu. Brytyjska Izba Lordów dodaje, że przewodniczący jej Komisji do Spraw Unii Europejskiej 

często korzysta z IPEX. Parlament Europejski, uznając potrzebę zwiększenia wiedzy o IPEX, przewiduje 

szkolenia na temat IPEX dla deputowanych i ich asystentów w najbliższej przyszłości. 10 

Profile subskrypcyjne IPEX umożliwiają bardziej spersonalizowane korzystanie z tej witryny. Są różne 

poziomy spersonalizowanych kont dla użytkowników różnych kategorii. Te udostępniane każdemu 

użytkownikowi IPEX umożliwiają zapisywanie elementów wyszukiwanych w bazie danych.11 Inne konta, 

z możliwością aktualizowania działów parlamentów narodowych, są udostępniane korespondentom 

IPEX i pracownikom odpowiedzialnym za wprowadzanie danych. Są również profile przedstawicieli 

parlamentów narodowych w Brukseli, stworzone w celu ułatwienia wymiany informacji na temat 

kontroli stosowania zasady pomocniczości i wczesnego ostrzegania o badanych projektach aktów 

ustawodawczych. 

W większości (19) parlamentów (izb), które udzieliły odpowiedzi, poza korespondentami IPEX są również 

inni użytkownicy mający swoje profile subskrypcyjne w IPEX. Osiem parlamentów (izb) ma tylko ten 

jeden profil, sześć parlamentów (izb) ma dodatkowy profil subskrypcyjny a trzy parlamenty (izby) 

deklarują więcej niż dziesięć profili: Parlament Europejski, szwedzki Riksdag12 i rumuńska Izba 

                     
9
 IPEX jest stroną internetową stworzoną w 2000 roku do wymiany informacji między parlamentami 

narodowymi i Parlamentem Europejskim w sprawach związanych z UE - http://www.ipex.eu/IPEXL-
WEB/home/home.do 
10

 Szkolenia zostały już przeprowadzone również w niektórych innych parlamentach narodowych oraz planuje się 
kolejne. 
11

 http://www.ipex.eu/IPEXL- 
WEB/widgets/download.do?widgetId=082dbcc530d630570130d6f3024d00fa&fileId=082dbcc5312cf97d013147bc
06ee0ae0 
12

 Zgodnie z dodatkową informacją przedstawioną przez szwedzki Riksdag, korespondent IPEX koordynuje prace 
prowadzone w poszczególnych komisjach przez użytkowników o określonych profilach subskrypcji. Każda 
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Deputowanych. 

 

Ponieważ z bazy danych IPEX dość często korzystają urzędnicy wielu parlamentów (izb), wydaje się, że 

korzystanie z tego narzędzia jest niezależne od tego, czy odsyłacz (link) do IPEX jest zamieszczony w 

witrynie internetowej parlamentu (izby). 12 parlamentów (izb) zamieszcza odsyłacze do IPEX w swojej 

witrynie IPEX i w sieci intranet. Kolejne 17 zamieszcza ten odsyłacz tylko w swojej witrynie 

internetowej, natomiast dwa parlamenty (izby) deklarują, że jest on dostępny tylko w intranecie. 

Dziesięciu z 41 respondentów deklaruje, że nie zamieszcza odsyłaczy do IPEX.13 

1.2.2 Źródła informacji z innych parlamentów 

Jak widać z wykresu 4, najczęściej wykorzystywanymi źródłami informacji z innych parlamentów na 

temat kontroli stosowania zasady pomocniczości i nieformalnego dialogu politycznego są 

przedstawiciele parlamentów narodowych w Brukseli (25 parlamentów (izb) wykorzystuje je jako 

źródła podstawowe a 12 jako źródło drugorzędne). IPEX jest drugim najczęściej wykorzystywanym 

źródłem, przy czym 18 parlamentów (izb) wykorzystuje tę bazę jako źródło podstawowe, zaś 18 jak 

źródło drugorzędne. 

Wykres 4. Źródła informacji z innych parlamentów (izb) 
 

National Parliament Representative in Brussels  Przedstawiciel parlamentu narodowego w Brukseli 
Bi-lateral contacts Konktakty dwustronne 
1o source Źródło podstawowe 
2o source Źródło drugorzędne 
Occasional source Źródło okazjonalne 
Ad-hoc source Źródło doraźne 
None Brak 

W przypadku Parlamentu Europejskiego wszystkie dokumenty są oficjalnie przekazywane przez 

parlamenty narodowe do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący kieruje te 

dokumenty do właściwych przedmiotowo komisji i przesyła do wiadomości komisji właściwej w 

sprawach związanych z zasadą pomocniczości (Komisji Prawnej). W ramach dialogu politycznego 

dyrekcja odpowiedzialna za współpracę z parlamentami narodowymi przesyła wszystkie uwagi 

odpowiedniej komisji parlamentarnej. 

1.2.3 Wiarygodność IPEX 

W sprawie wiarygodności bazy danych IPEX zdania parlamentów są na ogół podzielone: niewielka 

większość w liczbie 22 respondentów uważa, że IPEX wymaga usprawnienia, lecz jest cennym 

narzędziem, natomiast 19 z 41 respondentów uważa IPEX za wiarygodne lub bardzo wiarygodne źródło 

(odpowiednio piętnastu i czterech).  

                                                                   
komisja odpowiada za kontrolę projektów aktów ustawodawczych UE zamieszczanych w IPEX, objętych ich 
zakresem zainteresowania. 
13

 Pełna informacja na temat odpowiedzi udzielonych przez poszczególne parlamenty (izby) jest zawarta w aneksie 
(pytanie 5 – str. 12). 
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Wykres 5. Wiarygodność bazy danych IPEX w stosunku do częstości korzystania z tego źródła 

Very reliable Bardzo wiarygodne 

Reliable Wiarygodne 

Needs improvement, but still a valuable tool Wymaga usprawnienia, lecz jest cennym 
narzędziem 

1o source Źródło podstawowe 
2o source Źródło drugorzędne 
Occasional source Źródło okazjonalne 
Ad-hoc source Źródło doraźne 

 

Jak wynika z powyższego wykresu 5, wszystkie cztery parlamenty (izby), które uważają IPEX za bardzo 

wiarygodne źródło korzystają z niego jako z podstawowego źródła informacji na temat kontroli 

przestrzegania zasady pomocniczości. W grupie uważającej bazę danych IPEX za wiarygodne źródło 

informacji jest siedem parlamentów (izb), które korzystają z niej jako ze źródła podstawowego oraz 

siedem, które wykorzystują ją jako źródło drugorzędne. Respondenci będący zdania, że IPEX wymaga 

usprawnienia, lecz jest cennym narzędziem, wykorzystują IPEX w różnorodny sposób: pięć jako źródło 

podstawowe, dziewięć jako źródło drugorzędne, pięć jako źródło okazjonalne a trzy jako źródło 

doraźne.14 

Parlamenty (izby) uważające, że baza danych IPEX jest bardzo wiarygodna lub wiarygodna wspomniały 

w swoich odpowiedziach, że: 

- jest to sprawny i najszybszy sposób uzyskania dostępu do oficjalnych informacji z 

innych parlamentów (izb); 

- zapewnia klarowny i łatwy dostęp do odpowiednich informacji dotyczących spraw europejskich; 

- zapewnia informacje o kalendarzu działań międzyparlamentarnych; 

- nowa witryna internetowa IPEX jest znacznie ulepszona. 

Niektóre parlamenty (izby) wyrażają zaniepokojenie, dotyczące na przykład: 

- potrzeby konsekwentnego i terminowego wprowadzania informacji do bazy danych IPEX przez 

więcej parlamentów narodowych celem usprawnienia przepływu informacji; 

- symboli IPEX, które nie są łatwo rozpoznawalne oraz stosowane są w nieprawidłowy lub 

niejasny sposób; 

- potrzeby udostępniania większej ilości informacji w języku angielskim lub francuskim 

(zwłaszcza tłumaczeń uzasadnionych opinii lub co najmniej ich streszczeń);  

- rozbieżności między danymi liczbowymi dotyczącymi uzasadnionych opinii według IPEX a 

możliwymi do uzyskania z innych międzyparlamentarnych źródeł informacji. 

1.2.4 Potrzeba lepszego informowania o IPEX 

Odnośnie do potrzeby lepszego informowania ich o zasobach bazy danych IPEX i sposobach uzyskiwania 

dostępu do nich, większość w liczbie 35 parlamentów (izb) uważa, że nie ma takiej potrzeby. Sześć 

parlamentów (izb) wskazało na potrzebę większej ilości informacji. Litewski Seimas chce być lepiej 

informowany m.in. o projekcie XML (Extended Mark up Language) i możliwości uczestniczenia w IPEX 

Roadshow. Parlament Europejski zamierza aktywnie promować IPEX. 3 lutego 2012 r. odbyła się sesja 

informacyjna z udziałem komisji parlamentarnych i pracowników departamentu politycznego i planuje 

się podobne sesje dla pracowników grup politycznych, deputowanych i ich asystentów. 

                     
14 Pełna informacja na temat odpowiedzi udzielonych przez poszczególne parlamenty (izby) jest zawarta w 
aneksie (pytanie 3 – str. 10, pytanie 6 – str. 12) 
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1.2.5 Uzasadnione opinie w IPEX 

Znaczna większość parlamentów (izb) (32 z 40) wprowadza uzasadnione opinie i opinie w ramach 

dialogu politycznego do witryny IPEX w dniu ich przyjęcia lub w ciągu dwóch dni od przyjęcia. Kolejne 

sześć parlamentów (izb) wprowadza dokumenty w ciągu tygodnia od ich przyjęcia.15 

Parlament Europejski ze swojej strony podkreśla, że stworzył bazę danych zawierającą uzasadnione 

opinie i inne uwagi na podstawie Protokołu nr 2 w formie tabeli z odsyłaczami do IPEX, która jest 

udostępniana przedstawicielom parlamentów narodowych na stronach intranetowych Parlamentu 

Europejskiego. 

1.2.6 Tłumaczenia ważnych decyzji 

Przeważająca większość 37 parlamentów (izb) stwierdza, że zamieszcza w bazie danych IPEX 

tłumaczenia lub streszczenia ważnych decyzji w języku angielskim i/lub francuskim. Natomiast 

Parlament Europejski tłumaczy wszystkie uzasadnione opinie na 21 języków UE. Litewski Seimas z 

zasady tłumaczy wszystkie uzasadnione opinie na język angielski. 

1.2.7 Dodatkowe źródła lub sieci wykorzystywane do gromadzenia informacji 

Wśród dodatkowych źródeł informacji wykorzystywanych przez parlamenty (izby) witryna internetowa 

COSAC i sieć ECPRD (Europejskiego Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji) są wymieniane 

przez odpowiednio 85% (35 z 41) i 78% (32 out of 41) respondentów. Belgijska Izba Deputowanych 

intensywnie korzysta z sieci ECPRD, zamieszczając kwestionariusze lub odpowiadając na nie, sięgając do 

bazy danych w trybie on-line i aktualizując stronę dotyczącą praktyk i procedur parlamentarnych. 

Również Parlament Europejski jest częstym użytkownikiem sieci ECPRD w sprawach dotyczących praktyk 

i procedur parlamentarnych oraz wyjaśnia, że kilka grup roboczych wysokiego szczebla (zajmujących się 

takimi sprawami, jak zwiększenie atrakcyjności posiedzeń plenarnych,16 bezpieczeństwo i dostęp do 

budynków oraz kodeks postępowania dla deputowanych) skorzystało z materiałów uzyskanych z sieci 

ECPRD. Brytyjska Izba Gmin „uznaje ją za cenny (i niemal unikalny) sposób wyszukiwania najbardziej 

aktualnych stanowisk innych państw” i uważa, że konferencje ECPRD stanowiły przydatne fora wymiany 

pomysłów i doświadczeń przez parlamenty. 56% (23 z 41) parlamentów (izb) wskazuje witrynę 

internetową Komisji Europejskiej poświęconą parlamentom narodowym za przydatne dodatkowe źródło 

informacji. Z utworzonej ostatnio (2011) przez Parlament Europejski bazy danych dotyczącej 

uzasadnionych opinii i uwag, która jest dostępna tylko w intranecie Parlamentu Europejskiego, korzysta 

46% (19 z 41) parlamentów (izb). Ponieważ parlamenty narodowe mogą uzyskiwać dostęp do tej bazy 

danych tylko za pośrednictwem swoich przedstawicieli w Brukseli, liczba ta sugeruje, że przedstawiciele 

szybko zaczęli korzystać z tego dodatkowego kanału informacji.17 

11 parlamentów (izb) wskazuje, że korzysta również z różnych innych źródeł informacji. Wśród nich 

należy wymienić przedstawicieli w Brukseli (litewski Seimas i polski Senat), witryny internetowe 

parlamentów narodowych (polski Sejm, szwedzki Riksdag i Parlament Europejski), witrynę Dyrekcji 

Parlamentu Europejskiego ds. Stosunków z Parlamentami Krajowymi (belgijska Izba Deputowanych), 

witrynę internetową Parlamentu Europejskiego (czeski Senat – szczególnie strony Komisji Prawnej 

                     
15

 Pełna informacja na temat odpowiedzi udzielonych przez poszczególne parlamenty (izby) jest zawarta w aneksie 
(pytanie 9 – str. 13). 
16

 Grupa robocza ds. poprawy atrakcyjności posiedzeń plenarnych. 
17

 Pełna informacja na temat odpowiedzi udzielonych przez poszczególne parlamenty (izby) jest zawarta w aneksie 
(pytanie 11 – str. 14). 
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zawierające tłumaczenia uzasadnionych opinii, włoski Senat Republiki i polski Sejm), witrynę parlamentu 

państwa sprawującego rotacyjną prezydencję (włoski Senat Republiki), liczne witryny tworzone doraźnie 

(polski Sejm) oraz kontakty i informacje uzyskiwane przez delegacje w państwach członkowskich, 

spotkania komisji międzyparlamentarnych i związane z nimi kwestionariusze, spotkania dwustronne 

sprawozdawców oraz wideokonferencje (Parlament Europejski).
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ROZDZIAŁ 2: PONOWNE URUCHOMIENIE JEDNOLITEGO RYNKU A PARLAMENTY 

 
2.1 Ponowne uruchomienie jednolitego rynku a parlamenty 

W październiku 2010 roku Komisja zapowiedziała ponowne uruchomienie jednolitego rynku nie tylko w celu 

stymulowania tak bardzo potrzebnego wzrostu gospodarczego, lecz również w celu zwiększenia zaufania 

obywateli i przedsiębiorców do funkcjonowania jednolitego rynku. W tym celu Komisja przedstawiła 50 

różnych pomysłów – od zwiększania konkurencyjności Europy na rynku światowym po tworzenie bardziej 

sprzyjającego otoczenia dla biznesu.18 Po przeprowadzeniu społecznych konsultacji w sprawie tych 50 

projektów Komisja przedstawiła w kwietniu 2011 roku 12 kluczowych działań na rzecz wzmocnienia 

jednolitego rynku.19 Komisja ma nadzieję uzyskać ostateczne zatwierdzenie przez Parlament Europejski i 

Radę propozycji zgłoszonych w ramach 12 kluczowych działań przed końcem 2012 roku, w dwudziestą 

rocznicę jednolitego rynku. „Akt o jednolitym rynku” określa 12 “dźwigni”, do każdej z których jest 

przypisane kluczowe działanie wraz z odpowiednimi wnioskami ustawodawczymi. Jak wynika z opracowanej 

przez Sekretariat COSAC noty informacyjnej na XLVII spotkanie COSAC, zatytułowanej „Aktualny stan 12 

kluczowych działań ujętych w Akcie o jednolitym rynku”, Komisja przedstawiła propozycje dotyczące 

wszystkich kluczowych działań oprócz cyfrowego jednolitego rynku.20 

Drugi rozdział 17. raportu półrocznego koncentruje się na działalności parlamentarnej związanej z 

ponownym uruchomieniem jednolitego rynku. W rozdziale tym wykorzystane zostały informacje przekazane 

przez parlamenty (izby) w odpowiedziach na pytania zawarte w kwestionariuszu, jak również informacje z 

odpowiednich witryn internetowych Komisji, Parlamentu Europejskiego i IPEX. Rozdział zaczyna się od części 

poświęconej Aktowi o jednolitym rynku, prezentując między innymi stanowiska parlamentów (izb) 

dotyczące 12 kluczowych działań Komisji i ich działania parlamentarne związane z ponownym 

uruchomieniem rynku. W dalszej części rozdziału rozpatrywane są bardziej szczegółowo trzy konkretne 

aspekty, które są bezpośrednio związane z programem XLVII spotkania COSAC w Kopenhadze w kwietniu 

2012 roku. Są to agenda cyfrowa dla Europy, wdrożenie dyrektywy usługowej i planu działania na rzecz 

zasobooszczędnej Europy. 

XLVII spotkanie COSAC w Kopenhadze mogłoby wykorzystać informacje zawarte w tym rozdziale na temat 

ponownego uruchomienia jednolitego rynku podczas swoich debat. 

2.1.1 Akt o jednolitym rynku 

20 parlamentów (izb) odpowiedziało, że rozpatrywało komunikat Komisji w sprawie Aktu o jednolitym 

rynku. W procesie konsultacji, który prowadził do przyjęcia komunikatu uczestniczył Parlament Europejski. 

Z 20 parlamentów (izb), które rozpatrywały Akt o jednolitym rynku 14 odpowiedziało, że uważa niektóre z 

kluczowych działań za ważniejsze od innych. Poniższa tabela pokazuje, które parlamenty (izby) uznały za 

priorytetowe określone kluczowe działania. 

                     
18

 „W kierunku Aktu o jednolitym rynku. W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności. 
50 propozycji na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany” KOM (2010) 608 - 
http://eur-lex.europa.eu/LexUnServ/LexUriServ.do?uri=CQM:2010:0608:REV1:EN:PDF#paee=2 
19

 „Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
wzmocnienia zaufania” KOM (2011) 206 - http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CQM:2011:0206:FIN:EN:PDF 
20

 Zob. nota informacyjna na XLVII spotkanie COSAC – „State of play for the 12 key actions of the Single 
Market Act" - http://www.cosac.eu/en/meetines/denmark2012/plenary/ 
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21

 Zob. nota informacyjna na XLVII spotkanie COSAC – “State of play for the 12 key actions of the Single Market Act" - 
http://www.cosac.eu/en/meetings/denmark2012/plenary/ 
22

 Pełne odpowiedzi udzielone przez poszczególne parlamenty (izby) są zawarte w załączniku. 
23

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego 
przedsiębiorstwom i wzrostowi - http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1148855&t=d&l=en 
24

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego 
przedsiębiorstwom i wzrostowi - http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1148855&t=d&l=en 

 
Kluczowe działanie 21 Uznane za priorytetowe przez 

parlament (izb ę) 

 
Dodatkowe uwagi w odpowiedziach 22 

Zmiana ram legislacyjnych 

zamówień publicznych 
(DK) Folketing 

Parlament Europejski 

(F) Zgromadzenie Narodowe 

(NL) Izba Druga  

(S) Riksdag  

(GB) Izba Lordów 

Brytyjska Izba Lordów, niderlandzka Izba Druga i francuskie 

Zgromadzenie Narodowe wzywają do modernizacji zasad 

stosowanych w zamówieniach publicznych. 
W rezolucji z kwietnia 2011 roku w sprawie jednolitego rynku 

sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi Parlament Europejski 

wzywa Komisję do usprawnienia i odbiurokratyzowania procedur 

zamówień publicznych celem zachęcenia unijnych firm do 

uczestniczenia w transgranicznych zamówieniach publicznych; 

podkreśla potrzebę dalszego uproszczenia, zwłaszcza w przypadku 

samorządów regionalnych i lokalnych oraz umożliwienia większego 

dostępu MŚP do zamówień publicznych.23 

W oświadczeniu na temat komunikatu Komisji „W kierunku Aktu o 

jednolitym rynku” szwedzki Riksdag postuluje „lepszą regulację w 

sferze zamówień publicznych.” 

Przepisy ułatwiające dostęp 

MŚP do kapitału 

podwyższonego ryzyka w 

całej Europie 

(A) Rada Narodowa 

Parlament Europejski 

(F) Zgromadzenie Narodowe  

(LV) Saeima 
(M) Izba Deputowanych 

Parlament Europejski opowiada się za “zniesieniem barier 

administracyjnych i fiskalnych w ich [MŚP] działalności transgranicznej 

poprzez przyjęcie jaśniejszych przepisów o podatku VAT i wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych” w celu 

pobudzenia rynku innowacyjnych i zielonych technologii.24 
Austriacka Rada Narodowa wydała opinię w sprawie komunikatu 

Komisji „W kierunku Aktu o jednolitym rynku”, w której między innymi 

wzywa do priorytetowego traktowania „propozycji zwracających 

szczególną uwagę na MŚP.” 

Przepisy ustanawiające 

jednolity patent w UE 
(DK) Folketing 

Parlament Europejski 

(LV) Saeima (S) Riksdag 

(GB) Izba Lordów 

Duński Folketing wydał opinię na temat komunikatu Komisji „W 

kierunku Aktu o jednolitym rynku”, w którym między innymi zwrócił 

uwagę na patent europejski 
Podobnie szwedzki Riksdag podkreśla w swoim oświadczeniu 

znaczenie patentu europejskiego. 
Parlament Europejski podkreśla w swojej rezolucji w sprawie 

jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi, że 

„stworzenie patentu europejskiego i jednolitego systemu sądowego 

rozstrzygania sporów, jak również usprawniony system zarządzania 

prawami autorskimi są niezbędne dla innowacyjności ii kreatywności.” 

Cyfrowy jednolity rynek (D) Bundesrat 

(DK) Folketing 

Parlament Europejski 

(FIN) Eduskunta 

Fińska Eduskunta kładzie nacisk na prawa autorskie jako cel 

podstawowy, natomiast łotewska Saeima i duński Folketing zwracają 

w swoich odpowiedziach uwagę na handel elektroniczny. W raporcie 

opartym na dokumentach przygotowawczych dotyczących Aktu o 

jednolitym rynku brytyjska Izba Lordów z zadowoleniem przyjmuje  
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25

 Brytyjska Izba Lordów, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, 15. raport sesji 2010-11. Ponowne 
uruchomienie jednolitego rynku - 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldselect/ldeucom/129/129.pdf 
26

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego 
przedsiębiorstwom i wzrostowi - http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1148855&t=d&l=en 
27

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku dla 
Europejczyków: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-
2011-145 
28

 Zob. zawarte w załączniku do raportu odpowiedzi austriackiej Rady Narodowej na pytania zawarte w 
kwestionariuszu. 
29

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku dla 
Europejczyków: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/eetDoc.do?type=TA&laneuaee=EN&reference=P7-TA-
2011-145 

 
(LV) Saeima 

(GB) Izba Lordów 
działania na rzecz poprawy zaufania konsumentów, zwłaszcza do 

usług świadczonych przez Internet.25 
Niemiecki Bundesrat w swojej odpowiedzi „opowiada się za 

funkcjonowaniem jednego lub kilku standardów podpisów i wzywa do 

jednolitego stosowania terminologii prawniczej [...] dotyczącej 

przepisów o podpisie elektronicznym." 
Parlament Europejski nalega na podjęcie działań „w celu zwiększenia 

zaufania firm i konsumentów do handlu elektronicznego.”26 

Przepisy o infrastrukturze 

energetycznej i transportowej 
(DK) Folketing 

Parlament Europejski 

(LT) Seimas 

(GB) Izba Lordów 

Litewski Seimas podkreśla w swojej odpowiedzi potrzebę rozwoju 

połączeń sieciowych infrastruktury energetycznej i uważa, że „żadne 

państwo członkowskie nie powinno pozostawać odizolowane od 

europejskich sieci gazowych i elektrycznych po 2015 roku”. 
W rezolucji z kwietnia 2011 roku Parlament Europejski zwraca uwagę 

na dodatkową wartość sieci TEN-T, które „zapewniają efektywne ramy 

przepływu osób i towarów w UE.”27 

Zmiana przepisów 

dotyczących systemu norm 

europejskich 

(A) Rada Narodowa 

(LV) Saeima 
(M) Izba Deputowanych 

W opinii na temat komunikatu Komisji „W kierunku Aktu o jednolitym 

rynku” austriacka Rada Narodowa wzywa o nadanie „priorytetu w 

obszarze rynku wewnętrznego usługom, respektując przy tym 

szczególną rolę usług publicznych”.28 

Uproszczenie dyrektyw o 

rachunkowości 
(M) Izba Deputowanych 

(GB) Izba Lordów 
Maltańska Izba Deputowanych rozważa możliwość zmniejszenia 

obciążeń regulacyjnych i uproszczenia dyrektyw o rachunkowości jako 

główne priorytety. 
Przepisy dotyczące 

alternatywnego rozstrzygania 

sporów 

(DK) Folketing 

Parlament Europejski 

(NL) Izba Druga 

Podczas debaty w komisji parlamentarnej ds. gospodarki, rolnictwa i 

innowacji niderlandzkiej Izby Drugiej położono nacisk między innymi 

na przepisy dotyczące alternatywnego rozstrzygania sporów. 

W opinii przedstawionej przez duński Folketing Komisja do Spraw 

Europejskich wezwała Komisję do działania między innymi na rzecz 

skutecznego mechanizmu rozstrzygania sporów w ramach agendy 

cyfrowej. 

Modernizacja przepisów o 

uznawaniu kwalifikacji 

zawodowych 

Parlament Europejski 

(LV) Saeima 
W rezolucji z kwietnia 2011 roku w sprawie jednolitego rynku dla 

Europejczyków PE proponuje „stworzenie ‘tablicy wyników mobilności’ 

umożliwiającej mierzenie mobilności w UE”, „jednocześnie oceniając 

wykonalność i wartość dodaną ogólnounijnych legitymacji zawodowych 

oraz ‘europejskiego paszportu umiejętności’ w 2011 roku."29 
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Tytułem ogólnej uwagi fińska Eduskunta stwierdza, że poza priorytetami krótkoterminowymi należy 

zwrócić większą uwagę na rozwój długoterminowy. Słoweńskie Zgromadzenie Narodowe podkreśla 

znaczenie “związku między różnymi politykami branżowymi, które uwzględniają narzędzia o charakterze 

transgranicznym, w tym nowe technologie i konsekwencje globalizacji”. 

Parlament Europejski jest zdania, że „każde wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej powinno być 

poświęcone ocenie stanu jednolitego rynku, która to ocena opierałaby się na procesie monitorowania” i 

zachęca państwa członkowskie, by „ograniczyły deficyt transpozycji dyrektyw w sprawie jednolitego 

rynku do 0,5% (...) do końca 2012 roku."30 

Ponadto duński Folketing uważa, że jednolity rynek ma niewykorzystany potencjał i z tego powodu z 

zadowoleniem przyjmuje plany Komisji dotyczące uruchomienia kompleksowego zestawu nowych 

propozycji dotyczących priorytetowych działań przed końcem 2012 roku. Natomiast austriacka Rada 

Narodowa i Bundesrat podkreślają, że ponowne uruchomienie jednolitego rynku wymaga wsparcia ze 

strony obywateli. 

Niektóre z kluczowych działań przewidzianych w Akcie o jednolitym rynku wywołały również obawy w 

niektórych parlamentach (izbach). W poniższej tabeli została podana przy każdym z zaznaczonych 

kluczowych działań lista parlamentów (izb), które je wskazały i niektóre z ich uwag. 

                     
30

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzania i partnerstwa na jednolitym rynku: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-144 
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12 z 30 parlamentów (izb) stwierdziło, że przedłożyło opinię w ramach dialogu politycznego lub przyjęło 

inny dokument parlamentarny w sprawie Aktu o jednolitym rynku.34 Austriacka Rada Narodowa i duński 

Folketing wydały opinie o komunikacie Komisji „W kierunku Aktu o jednolitym rynku”. Szwedzki Riksdag 

złożył oświadczenie a brytyjska Izba Lordów opracowała raport na podstawie dokumentów 

przygotowawczych do Aktu o jednolitym rynku. W sprawie samego Aktu o jednolitym rynku Parlament 

Europejski, Francuski Senat i słowacka Rada Narodowa przyjęły rezolucje, natomiast francuskie 

                     
31

 Pełne odpowiedzi poszczególnych parlamentów (izb) zawarte są w załączniku. 
32

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku dla Europejczyków: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/eetDoc.do?type=TA&laneuaee=EN&reference=P7-TA-2011-145 
33

 Brytyjska Izba Lordów, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, 15. raport sesji 2010-11. Ponowne uruchomienie 
jednolitego rynku - http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldselect/ldeucom/129/129.pdf 
34

Według informacji podanej w witrynie internetowej Komisji poświęconej parlamentom narodowym 8 
parlamentów (izb) przedłożyło opinię w ramach dialogu politycznego w sprawie komunikatu „W kierunku Aktu o 
jednolitym rynku”: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat general/relations/relations other/npo/index en.htm 

 
Kluczowe działanie  Obawy zgłoszone przez 

parlament (izb ę) 

 
Dodatkowe uwagi w odpowiedziach 31 

Przepisy o zmianie dyrektywy o 

opodatkowaniu energii 
(BG) Zgromadzenie 

Narodowe 

(GB) Izba Lordów 

(PL) Sejm 

W raporcie opartym na dokumentach przygotowawczych do Aktu o 

jednolitym rynku brytyjska Izba Lordów stwierdziła, że nie wykazano 

zasadności harmonizacji podatków. 
Bułgarskie Zgromadzenie Narodowe wydało uzasadnioną opinię na 

temat dyrektywy o opodatkowaniu energii, ponieważ Komisja do 

Spraw Europejskich i Nadzoru nad Funduszami Europejskimi “uznaje 

za konieczne podejście do tej kwestii [opodatkowania] z 

ostrożnością, tak aby potencjalne zmiany nie wpływały negatywnie 

na przewidywalność i stabilność otoczenia biznesu oraz 

konkurencyjność „. 

Modernizacja przepisów o uznawaniu 

kwalifikacji zawodowych 
(BG) Zgromadzenie Narodowe 

Parlament Europejski 

(F) Senat 

Odnośnie do mobilności obywateli, bułgarskie Zgromadzenie 

Narodowe uważa, że zniesienie istniejących ograniczeń dla obywateli 

przed 1 stycznia 2014 r. wpłynęłoby pozytywnie na konsolidację 

rynku wewnętrznego. 
W rezolucji z kwietnia 2011 roku w sprawie jednolitego rynku dla 

Europejczyków Parlament Europejski wzywa do dokonania przeglądu 

przepisów przejściowych w państwach członkowskich, które nadal 

nakładają ograniczenia na swoje rynki pracy w celu otwarcia ich dla 

wszystkich europejskich pracowników. Ponadto wzywa do usunięcia 

przeszkód, na które napotykają pracownicy mobilni celem 

zapewnienia pełnej mobile przenośności uprawnień emerytalnych.32 

Spójność społeczna (PL) Sejm Polski Sejm wyjaśnia, że ma zastrzeżenia do pomysłu Komisji 

dotyczącego zmiany dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania 

pracowników, ponieważ jej obecny kształt stanowi „rozsądny 

kompromis między ochroną praw pracowników a swobodą 

świadczenia usług”". 

Przepisy ustanawiające europejski system 

funduszy inwestycji społecznych 
(GB) Izba Lordów W raporcie opartym na dokumentach przygotowawczych do Aktu o 

jednolitym rynku brytyjska Izba Lordów stwierdza, że „najlepiej 

byłoby, gdyby działania mające na celu poprawę spójności 

społecznej zostały pozostawione państwom członkowskim”. Określa 

priorytet na podstawie „potencjału stymulowania wzrostu przez dane 

działanie”.33 
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Zgromadzenie Narodowe opracowało raport. Belgijska Izba Deputowanych i brytyjska Izba Gmin nie 

wyraziły opinii o komunikacie Komisji jako całości, lecz tylko o jego niektórych elementach. 

Belgijska Izba Deputowanych i brytyjska Izba Gmin wyraziły obawy co do wniosku w sprawie wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB).35 W sprawie CCCTB belgijska Izba 

Deputowanych przedłożyła opinię w ramach dialogu politycznego a brytyjska Izba Gmin wydała 

uzasadnioną opinię, podobnie jak niderlandzka Izba Druga, szwedzki Riksdag, słoweńska Rada Narodowa, 

polski Sejm i bułgarskie Zgromadzenie Narodowe.
36 

Niektóre parlamenty (izby) podkreślają potrzebę usprawnienia transpozycji i stosowania przez państwa 

członkowskie prawa UE celem zapewnienia równych warunków konkurencji dla wszystkich na jednolitym 

rynku, jak argumentuje duński Folketing.37 Ponadto Parlament Europejski pisze w rezolucji w sprawie 

zarządzania i partnerstwa na jednolitym rynku z kwietnia 2011 roku, że „więcej uwagi należy poświęcić 

jakości i przejrzystości prawodawstwa UE, aby ułatwić proces wdrażania przepisów dotyczących jednolitego 

rynku w państwach członkowskich.”38 

 
2.1.2 12 kluczowych działań – szybka ścieżka legislacyjna 

Przeważająca większość 37 parlamentów (izb) nie debatowała nad propozycją Komisji dotyczącą przyjęcia 

kluczowych działań ujętych w Akcie o jednolitym rynku przed końcem 2012 roku z wykorzystaniem 

szybkiej ścieżki legislacyjnej. Jedyne trzy parlamenty (izby), które rozważały tę możliwość to fińska 

Eduskunta, węgierskie Zgromadzenie Narodowe i łotewska Saeima. Parlament Europejski dyskutuje tę 

kwestię i pierwsza odpowiedź na propozycję Komisji została skierowana do przewodniczącego Komisji 

przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W swojej rezolucji z 1 grudnia 2011 r. w sprawie 

wyników Forum Jednolitego Rynku Parlament Europejski wezwał „Komisję do przedstawienia do końca 

2012 roku wszystkich 12 priorytetów Aktu o jednolitym rynku, aby umożliwić Radzie i Parlamentowi 

Europejskiemu, działającym w ścisłej współpracy, z Komisją, przyjęcie do końca 2012 roku pierwszego 

zestawu środków priorytetowych w celu nadania jednolitemu rynkowi nowej dynamiki.”39 

Większość parlamentów (izb) nie wyraża opinii na temat pomysłu zastosowania procedury szybkiej ścieżki, 

jednak trzy z nich mają pozytywne podejście a trzy inne wyrażają ogólnie negatywną opinię. Te, które są 

przeciwne trybowi szybkiej ścieżki podkreślają, że niektóre aspekty kluczowych działań wymagają dalszej 

debaty. 

Tylko dwa parlamenty (izby) – belgijska Izba Deputowanych i rumuński Senat nadają propozycjom Komisji 

związanym z ponownym uruchomieniem jednolitego rynku wyższy priorytet w swoim wewnętrznym 

procesie decyzyjnym. 

2.1.3 Działania parlamentarne związane z ponownym uruchomieniem jednolitego rynku 

Jeśli chodzi o działalność parlamentarną, 28 parlamentów (izb) wskazuje, że były one organizatorami lub 

                     
35

 KOM (2011) 121 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0121:FIN:NL:PDF 
36

 Zob. IPEX - http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM2011Q121FIN.do#dossier-COM20110121 
37

 Zob. nota informacyjna na XLVII spotkanie COSAC – “Stan transpozycji i egzekwowania dyrektyw o jednolitym 
rynku w państwach członkowskich UE „State of transposition and enforcement of Single Market directives in the EU 
Member States” - http://www.cosac.eu/en/meetings/denmark2012/plenary/ 
38

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 6 kwietnia 2011 w sprawie zarządzania i partnerstwa 
na jednolitym rynku - 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-
0144&language=PL  
39

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 1 grudnia 2011 r. w sprawie wyników Forum 
Jednolitego Rynku: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0543+0+DOC+XML+V0//PL  
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uczestnikami wydarzeń związanych z ponownym uruchomieniem jednolitego rynku. Spośród nich 15 

parlamentów (izb) odpowiada, że ich odpowiednie komisje zorganizowały jedno lub kilka przesłuchań lub 

spotkań na ten temat.40 Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier uczestniczył w dziewięciu z 

tych przesłuchań i spotkań (np. w greckiej Izbie Deputowanych, czeskie Izbie Poselskiej i luksemburskiej Izbie 

Deputowanych) a prof. Mario Monti uczestniczył w trzech przesłuchaniach lub spotkaniach (Parlament 

Europejski, duński Folketing i włoska Izba Deputowanych). Organizowane były również innego rodzaju 

wydarzenia, np. przez Komisję do Spraw Europejskich bułgarskiego Zgromadzenia Narodowego, która 

przeprowadziła dyskusję w przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, deputowanymi do parlamentu 

narodowego i do Parlamentu Europejskiego, kładąc nacisk na przekonanie, że jednolity rynek jest „wynikiem 

codziennych działań wszystkich obywateli Europy” a nie własnością instytucji europejskich. 

Kilka parlamentów (izb) wskazało, że uczestniczyło w konferencjach, spotkania, przesłuchaniach itp. na 

temat jednolitego rynku, jak np. Forum Jednolitego Rynku w Krakowie w październiku 2011 

zorganizowanym przez polską prezydencję wspólnie z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, w 

których wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, 

think-tanków, dziennikarzy, instytucji europejskich i parlamentów narodowych w celu przeprowadzenia 

dyskusji o funkcjonowaniu jednolitego rynku (w tym wydarzeniu uczestniczyły np. portugalskie 

Zgromadzenie Republiki i brytyjska Izba Lordów). Wcześniej Parlament Europejski zorganizował, wraz z 

belgijską prezydencją i Komisją Europejską, podobne Forum Jednolitego Rynku w listopadzie 2010 roku w 

Brukseli. Polskie Sejm i Senat zorganizowały wraz z Parlamentem Europejskim, w październiku 2011 roku, 

wspólne spotkanie komisji „Jednolity rynek: stan na dziś i wyzwania na przyszłość”, w którym uczestniczyło 

kilka parlamentów (izb). 

2.1.4 Agenda cyfrowa dla Europy 

Choć wnioski ustawodawcze w ramach agendy cyfrowej, jako kluczowego działania objętego Aktem o 

jednolitym rynku, nie zostały jeszcze przedstawione Komisji, temat ten jest jednak przedmiotem porządku 

obrad XLVII spotkania COSAC w Kopenhadze w kwietniu 2012 roku. W ramach strategii „Europa 2020” 

Komisja przedstawiła w maju 2010 roku „agendę cyfrową dla Europy”.41 24 z 40 parlamentów (izb) 

rozpatrywały ten komunikat. Natomiast tylko pięć parlamentów (izb) wskazało, że przyjęło w tej sprawie 

dokument parlamentarny (fińska Eduskunta, niemiecki Bundesrat, szwedzki Riksdag, brytyjska Izba Gmin42 i 

Parlament Europejski43). Komisja ds. Transportu i Telekomunikacji szwedzkiego Riksdagu z zadowoleniem 

przyjmuje wskazany przez Komisję cel stworzenia “dobrze funkcjonującego jednolitego rynku cyfrowego”, le 

podkreśla potrzebę uzyskania poprawy w takich obszarach, jak ochrona konsumentów i własności 

intelektualnej. Fińska Eduskunta wyraża potrzebę działania UE na rzecz stworzenia cyfrowego jednolitego 

rynku do 2015 roku oraz “zapewnienia przedsiębiorcom i obywatelom środków prowadzenia handlu 

internetowego oraz potrzebnego zaufania”. Zdaniem niemieckiego Bundesratu nie są potrzebne żadne 

dodatkowe działania poza istniejącymi ramami prawnymi, jeśli chodzi o „wzmocnienie jednolitego rynku 

usług telekomunikacyjnych”. 

2.1.5 Wdrożenie dyrektywy usługowej 

Wdrożenie dyrektywy usługowej jest elementem dźwigni 5 “Usługi” określonej w Akcie o jednolitym rynku i 

                     
40

 Pełna informacja na temat odpowiedzi udzielonych przez poszczególne parlamenty (izby) jest zawarta w aneksie 
(pytania 1 i 2– str. 19). 
41

 Europejska agenda cyfrowa KOM (2010) 245 - 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF  
42

 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmselect/cmeuleg/428/428i30.htm 
43

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 5 maja 2010 r. w sprawie nowej agendy cyfrowej dla 
Europy: 2015.eu - http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:081E:0045:0054:PL:PDF  



24 
 

jest również ujęte w porządku obrad XLVII spotkania COSAC w Kopenhadze w kwietniu 2012 roku. 24 

parlamenty (izby) odpowiedziały na pytanie zawarte w kwestionariuszu, że prowadziły debatę lub przyjęły 

dokument parlamentarny w sprawie wdrożenia dyrektywy usługowej.44 

Parlamenty (izby), które debatowały nad wdrożeniem dyrektywy usługowej uznają znaczenie określonych w 

niej zasad. Kilka z nich dyskutowało na ten temat, zarówno w komisjach jak i na posiedzeniu plenarnym. 

Szwedzki Riksdag jasno argumentuje, że zwiększona mobilność w sektorze usług przyczyniłaby się do 

stworzenia bardziej konkurencyjnego rynku UE, co w efekcie wzmocniłoby gospodarkę i stworzyło nowe 

miejsca pracy. Wyraża również zaniepokojenie faktem, że dyrektywa nie została wdrożona przez wszystkie 

państwa członkowskie UE i argumentuje, że konieczne jest, by uczyniły to wszystkie kraje celem 

zagwarantowania równej konkurencji. 

Trzy parlamenty narodowe (izby) wskazały, że wdrożenie dyrektywy usługowej jest nadal tematem debaty w 

odpowiednich komisjach. Parlament Europejski uważa, że „pierwszym priorytetem w zakresie tworzenia 

jednolitego rynku usług jest pełne i kompletne wdrożenie dyrektywy usługowej we wszystkich państwach 

członkowskich”.45 

Komisja do Spraw Europejskich litewskiego Seimasu wydała opinię po przeprowadzeniu debat w sprawie 

wdrożenia dyrektywy usługowej z udziałem organizacji pozarządowych i partnerów społeczno-

gospodarczych. Seimas opowiada się za szerokim zakresem, lecz wzywa do zapewnienia większej pewności 

prawnej dla usługodawców. 

W swojej odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu fińska Eduskunta pisze, że usługi stanowią 

niemal cztery piąte gospodarki oraz że jest jeszcze wiele do zrobienia, aby otworzyć rynek usług. Stwierdza 

ponadto, że konieczne jest podwyższenie standardów wdrażania i egzekwowania dyrektywy w celu 

zapewnienia wzajemnego uznawania uprawnień na całym jednolitym rynku. 

Czeska Izba Poselska przyjęła rezolucję wyrażającą poparcie dla działań na rzecz skutecznego 

transgranicznego świadczenia usług, jak najszerszego obszaru zastosowania dyrektywy oraz uproszczonej 

procedury administracyjnej. 

Trzy parlamenty (izby) jasno wskazują na potrzebę zapewnienia odpowiedniego wdrożenia dyrektywy 

usługowej (brytyjska Izba Lordów, Parlament Europejski i litewski Seimas). 

2.1.6 Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy 

„Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy”46 nie jest częścią samego Aktu o jednolitym rynku, lecz 

jest został również włączonych do porządku obrad XLVII spotkania COSAC w Kopenhadze w kwietniu 2012 

roku. 20 parlamentów (izb) odpowiedziało, że rozważało komunikat Komisji „Plan działania na rzecz 

zasobooszczędnej Europy”. Rumuńska Izba Deputowanych przedstawiła opinię w ramach dialogu 

politycznego a pięć parlamentów (izb) przyjęło dokumenty parlamentarne. 

Pięć parlamentów (izb) jasno wyraża poparcie dla komunikatu Komisji. Na przykład łotewska Saeima uważa, 

że przyczynia się on do osiągnięcia celów określonych w strategii „Europa 2020”. 

Trzy parlamenty (izby), tzn. niemiecki Bundesrat, rumuńska Izba Deputowanych i łotewska Saeima, wskazują 

                     
44

 Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca usług na rynku wewnętrznym http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:pl:PDF  
45

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 25 października 2011 r. w sprawie procesu wzajemnej oceny 
przewidzianego w dyrektywie usługowej - http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0456+0+DOC+XML+V0//PL  
46

KOM (2011) 571 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:PL:PDF  
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jednak, że koszt każdego wdrożonego środka powinien być proporcjonalny do oferowanych korzyści. 

Zarówno rumuńska Izba Deputowanych jak i niemiecki Bundesrat uważają cele wyznaczone w komunikacie 

do roku 2020 za nierealne lub w niektórych przypadkach za zbyt ambitne. Ponadto niemiecki Bundesrat 

zaleca uwzględnianie w większym stopniu usług ekosystemowych i wzywa do znacznego ograniczenia 

zużycia terenu. 

Rumuńska Izba Deputowanych proponuje ulepszenie „treści przepisów o żywności, wodzie, rybołówstwie i 

efektywnej mobilności, wskazują na potrzebę włączenia rozdziału poświęconego wspieraniu i zachęcaniu 

MŚP na poziomie narodowym w każdym państwie członkowskim”.47 

Parlament Europejski przygotowuje rezolucję w sprawie zasobooszczędnej Europy (sprawozdawca Gerben-

Jan Gerbrandy), które przyjęcie przewiduje się w maju 2012 roku. 

Wreszcie niderlandzka Izba Druga planuje dyskusję z komisarzem odpowiedzialnym za środowisko, Janezem 

Potočnikiem i sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w sprawie zasobooszczędnej Europy Gerbenem-

Janem Gerbrandy.

                     
47

 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COM20110571/rocam.do 
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ANEKS 

 
Parlament (izba) 

1) Prosz ę wpisa ć nazwę parlamentu (izby) i dane kontaktowe 

Łączna liczba respondentów 41 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 0 
 

Rozdział 1 – Przepływ informacji do i z parlamentów  (izb) 

1) Czy parlament (izba) korzysta z dokumentów przek azywanych bezpo średnio przez Komisj ę 
Europejsk ą? 

Tak 85% 34 

Austriackie Rada Narodowa i Bundesrat, Belgijska Izba Deputowanych, belgijski 
Senat, bułgarskie Zgromadzenie Narodowe, Cypryjska Izba Reprezentantów, 
Czeska Izba Poselska, czeski Senat, duński Folketing, niderlandzka Izba 
Pierwsza, niderlandzka Izba Druga, estoński Riigikogu, francuski Senat, 
francuskie Zgromadzenie Narodowe, niemiecki Bundestag, niemiecki 
Bundesrat, grecka Izba Deputowanych, węgierskie Zgromadzenie Narodowe, 
irlandzkie Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba niższa) i Seanad Eireann, włoski 
Senat Republiki, włoska Izba Deputowanych, litewski Seimas, luksemburska 
Izba Deputowanych, maltańska Izba Deputowanych, polski Senat, polski Sejm, 
portugalskie Zgromadzenie Republiki, rumuński Senat, rumuńska Izba 
Deputowanych, słowacka Rada Narodowa, hiszpańskie Kortezy Generalne: 
Kongres Deputowanych (izba niższa) i Senat, szwedzki Riksdag 

Nie 3% 1 Łotewska Saeima 

Nie – korzystamy tylko z 
dokumentów Komisji 
Europejskiej 
przekazywanych przez 
rząd 13% 5 

Fińska Eduskunta, słoweńskie Zgromadzenie Narodowe, słoweńska Rada 
Narodowa, brytyjska Izba Gmin, brytyjska Izba Lordów 

Łączna liczba respondentów 40 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 1 
 

2) Jeśli tak – jak s ą one wykorzystywane? (mo żna wybra ć więcej ni ż jedn ą możliwo ść) 
(odpowiedzi wielokrotnego wyboru) 

Przesyłane do deputowanych 

 
 
 
 
66% 

 (A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Senat, (CY) Izba 
Reprezentantów, (D) Bundestag, (E) Kortezy Generalne: Kongres 
Deputowanych (izba niższa) i Senat, (FIN) Eduskunta, (F) Senat, (H) 
Zgromadzenie Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba 
niższa) i Seanad Eireann, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (L) Izba 
Deputowanych, (NL) Izba Pierwsza, (NL) Izba Druga, (PL) Sejm, (PL) 
Senat, (RO) Izba Deputowanych, (RO) Senat, (S) Riksdag, (SK) Rada 
Narodowa 
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Wykorzystywane jako materiały 
pomocnicze przez personel 77% 27 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (BG) Zgromadzenie Narodowe, 
(CY) Izba Reprezentantów, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (D) 
Bundestag, (DK) Folketing, (EST) Riigikogu, (GR) Izba Deputowanych, 
(E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba niższa) i Senat, 
(FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (H) 
Zgromadzenie Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba 
niższa) i Seanad Eireann, (I) Senat Republiki, (NL) Izba Pierwsza, (NL) 
Izba Druga, (PL) Sejm, (PL) Senat, (RO) Izba Deputowanych, (RO) 
Senat, (S) Riksdag, (SK) Rada Narodowa 

Wykorzystywane do przypisywania 
metadanych  

43% 15 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (D) Bundestag, (FIN) Eduskunta, 
(F) Zgromadzenie Narodowe, (H) Zgromadzenie Narodowe, (IRL) Izby 
Oireachtasu: Dail Eireann (izba niższa) i Seanad Eireann, (I) Senat 
Republiki, (LT) Seimas, (NL) Izba Pierwsza, (NL) Izba Druga, (PL) 
Sejm, (P) Zgromadzenie Republiki, (S) Riksdag, 

Wprowadzane do witryny 
internetowej parlamentu (izby) 37% 13 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (BG) Zgromadzenie Narodowe, 
(EST) Riigikogu, (FIN) Eduskunta, (F) Senat, (I) Senat Republiki, (M) 
Izba Deputowanych, (NL) Izba Pierwsza, (PL) Sejm, (RO) Izba 
Deputowanych, (RO) Senat, (S) Riksdag 

Przesyłane do krajowych 
deputowanych do PE 

6% 2 (L) Izba Deputowanych, (PL) Sejm 

Inne – proszę określić 51% 18 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (CZ) 
Senat, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (EST) Riigikogu, (GR) Izba 
Deputowanych, (E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych 
(izba niższa) i Senat, (H) Zgromadzenie Narodowe, (I) Izba 
Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (L) Izba 
Deputowanych, (M) Izba Deputowanych, (NL) Izba Druga, (P) 
Zgromadzenie Republiki 

Łączna liczba respondentów 35 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 6 
 

3) Ile dokumentów UE (KOM, SEC, dokumenty Rady itp. ) parlament (izba) otrzymuje co roku od 
swojego rz ądu? 

0 11% 4 (CY) Izba Reprezentantów, (GR) Izba Deputowanych, (PL) Sejm, (PL) Senat 

Mniej niż 50 19% 7 (BG) Zgromadzenie Narodowe, (DK) Folketing, (L) Izba Deputowanych, (NL) Izba 
Pierwsza, (NL) Izba Druga, (SK) Rada Narodowa, (SLO) Rada Narodowa 

Od 50 do 100 
5% 2 (RO) Senat, (SLO) Zgromadzenie Narodowe 

Od 100 do 200 8% 3 (EST) Riigikogu, (FIN) Eduskunta, (RO) Izba Deputowanych 

Od 200 do 500 5% 2 (B) Senat, (M) Izba Deputowanych 

Ponad 500 51% 19 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (D) Bundesrat, 
(D) Bundestag, (E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba niższa) i 
Senat, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (H) Zgromadzenie Narodowe, (IRL) 
Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba niższa) i Seanad Eireann, (I) Izba 
Deputowanych, (LT) Seimas, (P) Zgromadzenie Republiki, (S) Riksdag, (GB) Izba 
Gmin, (GB) Izba Lordów 

Łączna liczba respondentów 37 

Liczba respondentów, którzy pominęli to 
pytanie 

4 
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4) Ile dokumentów zwi ązanych z UE (not, dokumentów pomocniczych, informac yjnych itp.) 
wytwarzanych przez rz ąd parlament (izba) otrzymuje co roku? 

0 3% 1 (B) Senat 

Mniej niż 50 13% 5 (BG) Zgromadzenie Narodowe, (CY) Izba Reprezentantów, (L) Izba 
Deputowanych, (P) Zgromadzenie Republiki, (SLO) Rada Narodowa 

Od 50 do 100 11% 4 (FIN) Eduskunta, (H) Zgromadzenie Narodowe, (I) Izba Deputowanych, 
(I) Senat Republiki, 

Od 100 do 200 
18% 7 (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (EST) Riigikogu, (GR) Izba Deputowanych, 

(F) Senat, (RO) Izba Deputowanych, (SLO) Zgromadzenie Narodowe 

Od 200 do 500 

29% 11 

(E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba niższa) i Senat, (F) 
Zgromadzenie Narodowe, (LV) Saeima, (M) Izba Deputowanych, (NL) Izba 
Pierwsza, (NL) Izba Druga, (PL) Sejm, (PL) Senat, (S) Riksdag, (SK) Rada 
Narodowa 

Ponad 500 
26% 10 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (DK) 
Folketing, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba niższa) i Seanad Eireann, 
(LT) Seimas, (GB) Izba Gmin, (GB) Izba Lordów 

Łączna liczba respondentów 38 

Liczba respondentów, którzy pominęli to 
pytanie 

3 

 

5) Czy te dokumenty (zob. pytanie 4 powy żej) są przesyłane automatycznie przez rz ąd czy te ż 
na żądanie parlamentu (izby)? 

Rząd przesyła automatycznie  o 22% 8 

(D) Bundesrat, (D) Bundestag, (F) Zgromadzenie 
Narodowe, (F) Senat, (LT) Seimas, (M) Izba 
Deputowanych, (SLO) Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba 
Lordów 

Przesyłane na żądanie parlamentu (izby) 8% 3 (CY) Izba Reprezentantów, (GR) Izba Deputowanych, (RO) 
Izba Deputowanych 

Obie formy – niektóre dokumenty są przesyłane 
automatycznie, zaś inne na żądanie 69% 25 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (BG) Zgromadzenie 
Narodowe, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (DK) Folketing, 
(EST) Riigikogu, (E) Kortezy Generalne: Kongres 
Deputowanych (izba niższa) i Senat, (FIN) Eduskunta, (H) 
Zgromadzenie Narodowe, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat 
Republiki, (L) Izba Deputowanych, (LV) Saeima, (NL) Izba 
Pierwsza, (NL) Izba Druga, (PL) Sejm, (PL) Senat, (P) 
Zgromadzenie Republiki, (RO) Senat, (S) Riksdag, (SK) 
Rada Narodowa, (SLO) Rada Narodowa, (GB) Izba Gmin 

Łączna liczba respondentów 36 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 5 
 

6) Dokumenty których spo śród poni ższych kategorii rz ąd przesyła do parlamentu (izby)? 
(można wybra ć więcej ni ż jedn ą) (odpowiedzi wielokrotnego wyboru) 
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DOKUMENTY JAWNE 100% 37 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (B) Senat, (BG) 
Zgromadzenie Narodowe, (CY) Izba Reprezentantów, (CZ) Izba Poselska, (CZ) 
Senat, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (DK) Folketing, (EST) Riigikogu, (GR) Izba 
Deputowanych, (E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba niższa) i 
Senat, (FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (H) 
Zgromadzenie Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba niższa) i 
Seanad Eireann, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (L) 
Izba Deputowanych, (M) Izba Deputowanych, (NL) Izba Pierwsza, (NL) Izba 
Druga, (P) Zgromadzenie Republiki, (RO) Izba Deputowanych, (RO) Senat, (S) 
Riksdag, (SK) Rada Narodowa, (SLO) Rada Narodowa, (SLO) Zgromadzenie 
Narodowe, (GB) Izba Gmin, (GB) Izba Lordów 

DOKUMENTY LIMITÉ 73% 27 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (BG) Zgromadzenie 
Narodowe, (CY) Izba Reprezentantów, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (D) 
Bundesrat, (D) Bundestag, (DK) Folketing, (EST) Riigikogu, (GR) Izba 
Deputowanych, (E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba niższa) i 
Senat, (FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (H) 
Zgromadzenie Narodowe, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, 
(P) Zgromadzenie Republiki, (S) Riksdag, (SK) Rada Narodowa, (SLO) 
Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba Gmin, (GB) Izba Lordów 

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE 
UE 46% 17 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (CZ) Izba Poselska, 
(CZ) Senat, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (DK) Folketing, (E) Kortezy Generalne: 
Kongres Deputowanych (izba niższa) i Senat, (FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie 
Narodowe, (F) Senat, (LT) Seimas, (S) Riksdag, (SK) Rada Narodowa, (SLO) 
Zgromadzenie Narodowe 

DOKUMENTY POUFNE UE 19% 7 
(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie 
Narodowe, (LT) Seimas, (S) Riksdag, (SK) Rada Narodowa 

DOKUMENTY TAJNE UE 5% 2 (A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa 

DOKUMENTY ŚCIŚLE TAJNE 
UE 5% 2 (A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa 

Łączna liczba respondentów 37 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 4 
 

7) Czy rząd przesyła dokumenty jednego lub kilku z poni ższych rodzajów do parlamentu (izby) 
(można wybra ć więcej ni ż jedn ą odpowied ź) (odpowiedzi wielokrotnego wyboru) 

Najnowsze dokumenty COREPER 74% 20 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Senat, (BG) Zgromadzenie 
Narodowe, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (D) Bundesrat, (E) 
Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba niższa) i Senat, 
(FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (H) 
Zgromadzenie Narodowe, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat 
Republiki, (P) Zgromadzenie Republiki, (RO) Senat, (S) Riksdag, 
(SK) Rada Narodowa, (SLO) Rada Narodowa 

Najnowsze dokumenty grup roboczych 
Rady 67% 18 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (BG) Zgromadzenie 
Narodowe, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (D) Bundesrat, (E) 
Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba niższa) i Senat, 
(FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (H) 
Zgromadzenie Narodowe, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat 
Republiki, (P) Zgromadzenie Republiki, (RO) Izba Deputowanych, 
(S) Riksdag, (SK) Rada Narodowa 

Dokumenty informacyjne  i/lub 
instrukcje dla przedstawicieli rządu w 
Brukseli 

52% 14 

(CZ) Izba Poselska, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (EST) 
Riigikogu, (GR) Izba Deputowanych, (E) Kortezy Generalne: 
Kongres Deputowanych (izba niższa) i Senat, (F) Zgromadzenie 
Narodowe, (F) Senat, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba 
niższa) i Seanad Eireann, (RO) Izba Deputowanych, (SK) Rada 
Narodowa, (GB) Izba Lordów 
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Łączna liczba respondentów 27 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 14 
 

8) Czy rząd zapewnia dost ęp do bazy danych zawieraj ącej odpowiednie informacje i 
dokumenty UE? 

Tak 45% 18 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (BG) 
Zgromadzenie Narodowe, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (D) Bundesrat, (D) 
Bundestag, (EST) Riigikogu, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (I) Izba 
Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (LV) Saeima, (RO) Izba 
Deputowanych, (SLO) Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba Lordów 

Nie 55% 22 

(B) Senat, (CY) Izba Reprezentantów, (DK) Folketing, (GR) Izba 
Deputowanych, (E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba niższa) i 
Senat, (FIN) Eduskunta, (H) Zgromadzenie Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: 
Dáil Eireann (izba niższa) i Seanad Eireann, (L) Izba Deputowanych, (M) Izba 
Deputowanych, (NL) Izba Pierwsza, (NL) Izba Druga, (PL) Sejm, (PL) Senat, 
(P) Zgromadzenie Republiki, (RO) Senat, (S) Riksdag, (SK) Rada Narodowa, 
(SLO) Rada Narodowa, (GB) Izba Gmin 

Łączna liczba respondentów 40 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 1 
 

Przepływ informacji do i z parlamentów (baza danych ) 

1) Dokumenty których spo śród poni ższych kategorii dokumentów UE zawiera baza danych 
(można wybra ć więcej ni ż jedn ą odpowied ź)? (odpowiedzi wielokrotnego wyboru) 

DOKUMENTY JAWNE 100% 17 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (BG) Zgromadzenie Narodowe, (CZ) 
Izba Poselska, (CZ) Senat, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (EST) 
Riigikogu, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (I) Izba Deputowanych, 
(I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (LV) Saeima, (RO) Izba Deputowanych, 
(SLO) Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba Lordów 

DOKUMENTY LIMITÉ 76% 13 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (D) 
Bundesrat, (D) Bundestag, (EST) Riigikogu, (F) Zgromadzenie 
Narodowe, (F) Senat, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) 
Seimas, (LV) Saeima 

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE UE 18% 3 (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (LT) Seimas 

DOKUMENTY POUFNE UE 11% 2 (F) Senat, (LT) Seimas 

DOKUMENTY TAJNE UE 0% 0 
 

DOKUMENTY ŚCIŚLE TAJNE UE 0% 0 
 

Łączna liczba respondentów 17 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 5 
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2) Czy baza danych zawiera dokumenty jednego lub ki lka z poni ższych rodzajów? (mo żna 
wybra ć więcej ni ż jedn ą odpowied ź) (odpowiedzi wielokrotnego wyboru) 

Najnowsze dokumenty COREPER 100% 13 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (CZ) Izba Poselska, 
(CZ) Senat, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (EST) Riigikogu, 
(F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (I) Izba 
Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (LV) 
Saeima 

Najnowsze dokumenty grup 
roboczych Rady 100% 13 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (CZ) Izba Poselska, 
(CZ) Senat, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (EST) Riigikogu, 
(F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (I) Izba 
Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (LV) 
Saeima 

Dokumenty informacyjne i/lub instrukcje 
dla przedstawicieli rządu w Brukseli 

38% 5 (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (F) Senat, (LT) Seimas, (LV) 
Saeima 

Łączna liczba respondentów 13 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 9 
 

3) Czy informacje zawarte w bazie danych s ą udost ępnianie opinii publicznej (należy wybrać 
jedną odpowiedź) 

Tak 17% 3 (BG) Zgromadzenie Narodowe, (SLO) Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba 
Lordów 

Nie 61% 11 
(B) Izba Deputowanych, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (D) Bundesrat, (D) 
Bundestag, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (I) Izba Deputowanych, 
(I) Senat Republiki, (LV) Saeima, (RO) Izba Deputowanych 

Częściowo 22% 4 (A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (EST) Riigikogu, (LT) Seimas 

Łączna liczba respondentów 18 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 4 
 

4) Czy parlament (izba) ma nieograniczony dost ęp do bazy danych, czy te ż są obszary, do 
których dost ęp ma tylko rz ąd? (należy wybrać jedną odpowiedź) 

Swobodny dostęp do wszystkich 
informacji 

61% 11 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (BG) Zgromadzenie 
Narodowe, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (D) Bundesrat, (D) 
Bundestag, (I) Izba Deputowanych, (LT) Seimas, (LV) Saeima, 
(GB) Izba Lordów 

Obszary o ograniczonym dostępie 39% 7 
(B) Izba Deputowanych, (EST) Riigikogu, (F) Zgromadzenie 
Narodowe, (F) Senat, (I) Senat Republiki, (RO) Izba 
Deputowanych, (SLO) Zgromadzenie Narodowe 

Łączna liczba respondentów 18 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 4 
 

5) W przypadku ograniczonego dost ępu, do której z poni ższych kategorii dokumentów UE 
parlament (izba) ma dost ęp? (mo żna wybra ć więcej ni ż jedn ą odpowied ź) (odpowiedzi 
wielokrotnego wyboru) 
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DOKUMENTY JAWNE 100% 9 
(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (EST) Riigikogu, (F) Zgromadzenie 
Narodowe, (F) Senat, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (RO) Izba 
Deputowanych, (SLO) Zgromadzenie Narodowe 

DOKUMENTY LIMITÉ 78% 7 (A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (EST) Riigikogu, (F) Zgromadzenie 
Narodowe, (F) Senat, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas 

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE UE 33% 3 (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (LT) Seimas 

DOKUMENTY POUFNE UE 33% 3 (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (LT) Seimas 

DOKUMENTY TAJNE UE 0% 0  

DOKUMENTY ŚCIŚLE TAJNE UE 0% 0 
 

Łączna liczba respondentów 9 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 13 
 

6) Kto ma dost ęp do bazy danych? (mo żna wybra ć więcej ni ż jedn ą odpowied ź) (odpowiedzi 
wielokrotnego wyboru) 

Deputowani 56% 10 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (BG) Zgromadzenie Narodowe, 
(D) Bundesrat, (D) Bundestag, (EST) Riigikogu, (LT) Seimas, (RO) 
Izba Deputowanych, (SLO) Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba 
Lordów 

Osobisty personel pomocniczy 
deputowanych 50% 9 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (BG) Zgromadzenie Narodowe, 
(D) Bundesrat, (F) Senat, (LT) Seimas, (RO) Izba Deputowanych, 
(SLO) Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba Lordów 

Wyższej rangi personel komisji 89% 16 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (BG) Zgromadzenie Narodowe, 
(CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (EST) 
Riigikogu, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (I) Izba 
Deputowanych, (LT) Seimas, (LV) Saeima, (RO) Izba Deputowanych, 
(SLO) Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba Lordów 

Sekretarze i asystenci komisji  
67% 12 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (BG) Zgromadzenie Narodowe, 
(CZ) Izba Poselska, (D) Bundesrat, (EST) Riigikogu, (F) Zgromadzenie 
Narodowe, (I) Izba Deputowanych, (LT) Seimas, (RO) Izba 
Deputowanych, (SLO) Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba Lordów 

Stały przedstawiciel parlamentu 
narodowego w Brukseli 

° 
72% 13 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (BG) Zgromadzenie Narodowe, 
(CZ) Izba Poselska, (D) Bundesrat, (EST) Riigikogu, (F) Zgromadzenie 
Narodowe, (F) Senat, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LV) 
Saeima, (RO) Izba Deputowanych, (GB) Izba Lordów 

Inne – proszę określić 44% 8 
(B) Izba Deputowanych, (D) Bundesrat, (EST) Riigikogu, (I) Izba 
Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (LV) Saeima, (GB) 
Izba Lordów 

Łączna liczba respondentów 18 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 4 
 

7) Prosz ę przedstawi ć krótki opis bazy danych wraz z dodatkowymi informa cjami dotycz ącymi 
sposobu przechowywania i uzyskiwania dost ępu do dokumentów i informacji. (odpowiedź otwarta 
- opisowa) 
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Łączna liczba respondentów 

16 (A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (BG) 
Zgromadzenie Narodowe, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (D) 
Bundesrat, (D) Bundestag, (EST) Riigikogu, (F) Senat, (I) Izba 
Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (LV) Saeima, 
(RO) Izba Deputowanych, (GB) Izba Lordów 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 6  
 

Dodatkowe informacje 

1) Prosz ę dodać inne istotne informacje lub przedstawi ć najlepsze praktyki dotycz ące dost ępu do 
dokumentów zapewnianego przez rz ąd, instytucje UE lub przez europejskie mi ędzyparlamentarne 
sieci informacyjne. (odpowiedź otwarta - opisowa) 

Łączna liczba respondentów 

16 (A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (E) Kortezy 
Generalne: Kongres Deputowanych (izba niższa) i Senat, (H) 
Zgromadzenie Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba 
niższa) i Seanad Eireann, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat Republiki, 
(M) Izba Deputowanych, (NL) Izba Pierwsza, (PL) Sejm, (S) Riksdag, 
(SLO) Rada Narodowa, (GB) Izba Gmin 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 25  
 

Rozdział 1, punkt II. Wymiana informacji przez IPEX  

1) Jak cz ęsto pracownicy parlamentu (izby) korzystaj ą z bazy danych IPEX w celu uzyskania 
informacji z innych parlamentów? (należy wybrać jedną odpowiedź) 

Codziennie 41% 17 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (BG) 
Zgromadzenie Narodowe, (CY) Izba Reprezentantów, (CZ) Senat, (GR) Izba 
Deputowanych, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba niższa) i Seanad 
Eireann, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat Republiki, (M) Izba Deputowanych, 
(NL) Izba Druga, (PL) Sejm, (P) Zgromadzenie Republiki, (RO) Izba 
Deputowanych, (SLO) Zgromadzenie Narodowe 

Raz w tygodniu 46% 19 

(B) Senat, (CZ) Izba Poselska, (D) Bundesrat, (DK) Folketing, (EST) 
Riigikogu, Parlament Europejski, (E) Kortezy Generalne: Kongres 
Deputowanych (izba niższa) i Senat, (FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie 
Narodowe, (F) Senat, (H) Zgromadzenie Narodowe, (LT) Seimas, (L) Izba 
Deputowanych, (LV) Saeima, (NL) Izba Pierwsza, (PL) Senat, (RO) Senat, 
(GB) Izba Lordów 

Dwa razy w miesiącu 5% 2 (D) Bundestag, (S) Riksdag 

Co miesiąc 5% 2 (SK) Rada Narodowa, (SLO) Rada Narodowa 

Rzadko 2% 1 (GB) Izba Gmin 

Nigdy 0% 0  

Łączna liczba respondentów 41 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 0 
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2) Według Pa ństwa wiedzy, jak cz ęsto członkowie parlamentu (izby) korzystaj ą z IPEX? (należy 
wybrać jedną odpowiedź) 

Codziennie 0% 0  

Raz w tygodniu 5% 2 (B) Senat, (L) Izba Deputowanych 

Dwa razy w miesiącu 5% 2 (CZ) Izba Poselska, (GB) Izba Lordów 

Co miesiąc 
20% 8 

(D) Bundesrat, (E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba niższa) i 

Senat, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (M) Izba Deputowanych, (NL) Izba 

Pierwsza, (P) Zgromadzenie Republiki 

Rzadko 63% 25 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (BG) Zgromadzenie Narodowe, (CY) Izba 
Reprezentantów, (CZ) Senat, (D) Bundestag, (DK) Folketing, (GR) Izba 
Deputowanych, Parlament Europejski, (FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie 
Narodowe, (F) Senat, (H) Zgromadzenie Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: 
Dáil Eireann (izba niższa) i Seanad Eireann, (I) Izba Deputowanych, (LV) 
Saeima, (NL) Izba Druga, (PL) Sejm, (PL) Senat, (RO) Izba Deputowanych, 
(RO) Senat, (SK) Rada Narodowa, (SLO) Rada Narodowa, (SLO) 
Zgromadzenie Narodowe 

Nigdy 8% 3 (EST) Riigikogu, (S) Riksdag, (GB) Izba Gmin 

Łączna liczba respondentów 40 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 1 
 

3) Jakie s ą źródła informacji z innych parlamentów, dotycz ących kontroli przestrzegania zasady 
pomocniczo ści i dialogu politycznego? (Kilka odpowiedzi w każdym wierszu tabeli) 

 
Źródło podstawowe Źródło drugorzędne Źródło okazjonalne Źródło doraźne Brak 

IPEX 

 
16 
((B) Izba Deputowanych, 
(B) Senat, (BG) 
Zgromadzenie Narodowe, 
(CY) Izba Reprezentantów, 
(CZ) Izba Poselska, (GR) 
Izba Deputowanych, (I) 
Izba Deputowanych, (I) 
Senat Republiki, (L) Izba 
Deputowanych, (LV) 
Saeima, (M) Izba 
Deputowanych, (PL) 
Sejm, (PL) Senat, (RO) 
Izba Deputowanych, (RO) 
Senat, (SK) Rada 
Narodowa) 

 
16 
((A) Bundesrat, (A) 
Rada Narodowa, 
(CZ) Senat, (D) 
Bundesrat, (D) 
Bundestag, (EST) 
Riigikogu, (F) 
Zgromadzenie 
Narodowe, (F) 
Senat, (H) 
Zgromadzenie 
Narodowe, (LT) 
Seimas, (NL) Izba 
Pierwsza, (P) 
Zgromadzenie 
Republiki, (SLO) 
Rada Narodowa, 
(SLO) Zgromadzenie 
Narodowe, E1, IE2) 

 
6 
((EST) Riigikogu, (E) 
Kortezy Generalne: 
Kongres 
Deputowanych (izba 
niższa) i Senat, (FIN) 
Eduskunta, (S) 
Riksdag, (GB) Izba 
Lordów) 

 
3 
((DK) Folketing, (NL) 
Izba Druga, (GB) Izba 
Gmin) 

 
0 
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Przedstawi-
ciele 
parlamentów 
narodowych w 
Brukseli 

 
25 
((A) Bundesrat, (A) Rada 
Narodowa, (CY) Izba 
Reprezentantów, (CZ) Izba 
Poselska, (CZ) Senat, (D) 
Bundesrat, DE Bundestag, 
(DK) Folketing, (EST) 
Riigikogu, (GR) Izba 
Deputowanych, (FIN) 
Eduskunta, (F) 
Zgromadzenie Narodowe, 
(F) Senat, (H) 
Zgromadzenie Narodowe, 
(IRL) Izby Oireachtasu:  
Dáil Eireann (izba niższa) i 
Seanad Eireann, (I) Senat 
Republiki, (LT) Seimas, 
(NL) Izba Pierwsza, (NL) 
Izba Druga, (PL) Senat, (P) 
Zgromadzenie Republiki, 
(SLO) Zgromadzenie 
Narodowe, (GB) Izba 
Gmin, (GB) Izba Lordów) 

 
12 
((B) Izba 
Deputowanych, (B) 
Senat, (BG) 
Zgromadzenie 
Narodowe, (E) 
Kortezy Generalne: 
Kongres 
Deputowanych (izba 
niższa) i Senat, (I) 
Izba Deputowanych, 
(L) Izba 
Deputowanych, (LV) 
Saeima, (M) Izba 
Deputowanych, (PL) 
Sejm, (RO) Senat, 
(SLO) Rada 
Narodowa) 

 
2 
((RO) Izba 
Deputowanych, (S) 
Riksdag) 

 
1 
((SK) Rada 
Narodowa) 

 
0 

 
COSAC 

 
2 
((CY) Izba 
Reprezentantów, (RO) 
Senat,) 

 
7 
((CZ) Izba Poselska, 
(NL) Izba Druga, 
(RO) Izba 
Deputowanych, 
(SLO) Rada 
Narodowa, (SLO) 
Zgromadzenie 
Narodowe, (GB) Izba 
Gmin, (GB) Izba 
Lordów) 

 
18 
((A) Bundesrat, (A) 
Rada Narodowa, (B) 
Izba Deputowanych, 
(B) Senat, (BG) 
Zgromadzenie 
Narodowe, (CZ) 
Senat, (D) Bundesrat, 
(D) Bundestag, (DK) 
Folketing, (GR) Izba 
Deputowanych, (F) 
Zgromadzenie 
Narodowe, (F) Senat, 
(H) Zgromadzenie 
Narodowe, (I) Senat 
Republiki, (LT) 
Seimas, (LV) Saeima, 
(PL) Sejm, (SK) Rada 
Narodowa) 

 
9 
((FIN) Eduskunta, 
(IRL) Izby 
Oireachtasu: Dáil 
Eireann (izba niższa) 
i Seanad Eireann, (I) 
Izba Deputowanych, 
(L) Izba 
Deputowanych, (M) 
Izba Deputowanych, 
(NL) Izba Pierwsza, 
(P) Zgromadzenie 
Republiki, (S) 
Riksdag) 

 
3 
((EST) 
Riigikogu, (E) 
Kortezy 
Generalne: 
Kongres 
Deputowanych 
(izba niższa) i 
Senat) 

 
Kontakty 
dwustronne 

 
3 
((CY) Izba 
Reprezentantów, (PL) 
Sejm, (SLO) Rada 
Narodowa) 

 
5 
((D) Bundestag, (DK) 
Folketing, (FIN) 
Eduskunta, (RO) 
Senat, (SK) Rada 
Narodowa) 

 
18 
((B) Izba 
Deputowanych, (B) 
Senat, (BG) 
Zgromadzenie 
Narodowe, (CZ) Izba 
Poselska, (EST) 
Riigikogu, (E) 
Kortezy Generalne: 
Kongres 
Deputowanych (izba 
niższa) i Senat, (F) 
Zgromadzenie 
Narodowe, (H) 
Zgromadzenie 
Narodowe, (I) Izba 
Deputowanych, (I) 
Senat Republiki, (LT) 
Seimas, (LV) 
Saeima, (P) 
Zgromadzenie 
Republiki, (RO) Izba 
Deputowanych, 
(SLO) Zgromadzenie 
Narodowe, (GB) Izba 
Lordów) 

 
11 
((A) Bundesrat, (A) 
Rada Narodowa, 
(CZ) Senat, (D) 
Bundesrat, (GR) Izba 
Deputowanych, (F) 
Senat, (IRL) Izby 
Oireachtasu: Dáil 
Eireann (izba niższa) 
i Seanad Eireann, (L) 
Izba Deputowanych, 
(M) Izba 
Deputowanych, (NL) 
Izba Druga, (GB) 
Izba Gmin) 

 
2 
((S) Riksdag, 
(GB) Izba 
Gmin) 

Łączna liczba respondentów 40 
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4) Czy pracownicy (poza korespondentem IPEX) maj ą profile subskrypcyjne w bazie danych 
IPEX? (należy wybrać jedną odpowiedź) 

Tak (1) 15% 6 (A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (CZ) Senat, (DK) Folketing, (LV) 
Saeima, (M) Izba Deputowanych, 

Tak (2-5) 25% 10 

(CZ) Izba Poselska, (D) Bundestag, (E) Kortezy Generalne: Kongres 
Deputowanych (izba niższa) i Senat, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil 
Eireann (izba niższa) i Seanad Eireann, (I) Senat Republiki, (LT) 
Seimas, (PL) Sejm, (P) Zgromadzenie Republiki 

Tak (6-10) 0% 0  

Tak (>10) 8% 3 Parlament Europejski, (RO) Izba Deputowanych, (S) Riksdag 

Nie 20% 8 
(BG) Zgromadzenie Narodowe, (CY) Izba Reprezentantów, (D) 
Bundesrat, (F) Zgromadzenie Narodowe, (H) Zgromadzenie 
Narodowe, (L) Izba Deputowanych, (NL) Izba Druga, (SK) Rada 
Narodowa 

Łączna liczba respondentów 40 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 1 
 

5) Czy w witrynie internetowej i/lub sieci intranet  parlamentu (izby) jest zamieszczony link do 
IPEX? (należy wybrać jedną odpowiedź 

Tak, w witrynie internetowej parlamentu (izby)  41% 17 

(B) Senat, (CY) Izba Reprezentantów, (CZ) Izba Poselska, 
(CZ) Senat, (DK) Folketing, (EST) Riigikogu, (GR) Izba 
Deputowanych, (F) Zgromadzenie Narodowe, (H) 
Zgromadzenie Narodowe, (I) Izba Deputowanych, (LT) Seimas, 
(M) Izba Deputowanych, (NL) Izba Pierwsza, (PL) Sejm, (RO) 
Izba Deputowanych, (SK) Rada Narodowa, (SLO) 
Zgromadzenie Narodowe 

Tak w naszej sieci intranet 5% 2 (D) Bundesrat, (LV) Saeima 

Tak, zarówno w witrynie internetowej jak i w sieci 
intranet 29% 12 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (BG) Zgromadzenie 
Narodowe, Parlament Europejski, (F) Senat, (IRL) Izby 
Oireachtasu: Dáil Eireann (izba niższa) i Seanad Eireann, (I) 
Senat Republiki, (L) Izba Deputowanych, (P) Zgromadzenie 
Republiki, (RO) Senat, (S) Riksdag 

Nie 24% 10 

(B) Izba Deputowanych, (D) Bundestag, (E) Kortezy 
Generalne: Kongres Deputowanych (izba niższa) i Senat, 
(FIN) Eduskunta, (NL) Izba Druga, (PL) Senat, (SLO) Rada 
Narodowa, (GB) Izba Gmin, (GB) Izba Lordów 

Łączna liczba respondentów 41 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 0 
 

6) W jakim stopniu, zdaniem parlamentu (izby) IPEX jest wiarygodnym źródłem informacji? 
(należy wybrać jedną odpowiedź) 

Bardzo wiarygodne 10% 4 (B) Izba Deputowanych, (GR) Izba Deputowanych, (I) Izba 
Deputowanych, (RO) Senat 
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Wiarygodne 37% 15 

(BG) Zgromadzenie Narodowe, (CZ) Izba Poselska, (EST) 
Riigikogu, Parlament Europejski, (F) Zgromadzenie Narodowe, (H) 
Zgromadzenie Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann 
(izba niższa) i Seanad Eireann, (I) Senat Republiki, (L) Izba 
Deputowanych, (LV) Saeima, (RO) Izba Deputowanych, (SK) Rada 
Narodowa, (SLO) Rada Narodowa, (SLO) Zgromadzenie 
Narodowe 

Wymaga usprawnienia, lecz jest cennym 
narzędziem 54% 22 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Senat, (CY) Izba 
Reprezentantów, (CZ) Senat, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (DK) 
Folketing, (E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba 
niższa) i Senat, (FIN) Eduskunta, (F) Senat, (LT) Seimas, (LV) 
Saeima, (M) Izba Deputowanych, (NL) Izba Pierwsza, (NL) Izba 
Druga, (PL) Sejm, (PL) Senat, (P) Zgromadzenie Republiki, (S) 
Riksdag, (GB) Izba Gmin, (GB) Izba Lordów 

Niewiarygodne – nie można na nim 
polegać 

0% 0 
 

Łączna liczba respondentów 41 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 0 
 

7) Dlaczego? Prosz ę wyjaśnić (odpowiedź otwarta - opisowa) 
  (A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (B) Senat, (BG) 

Zgromadzenie Narodowe, (CY) Izba Reprezentantów, (CZ) Senat, (D) Bundesrat, 
(D) Bundestag, (DK) Folketing, Parlament Europejski, (E) Kortezy Generalne: 
Kongres Deputowanych (izba niższa) i Senat, (FIN) Eduskunta, (F) Senat 
, (H) Zgromadzenie Narodowe, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT)  
Seimas, (LV) Saeima, (M) Izba Deputowanych, (NL) Izba Pierwsza, (NL) Izba 
Druga, (PL) Sejm, (PL) Senat, (P) Zgromadzenie Republiki, (RO) Izba 
Deputowanych, (RO) Senat, (S) Riksdag, (SK) Rada Narodowa, (SLO) Rada 
Narodowa, (SLO) Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba Lordów 

Łączna liczba respondentów 33 

  

  
  

Liczba respondentów, którzy pominęli to 
pytanie 

8 

 

8) Czy parlament (izba) potrzebuje wi ęcej informacji o tym, jakie informacje znajduj ą się w bazie 
danych IPEX i jak mo żna uzyska ć do nich dost ęp? (należy wybrać jedną odpowiedź) 

Tak 15% 6 (BG) Zgromadzenie Narodowe, (DK) Folketing, Parlament Europejski, 
(LT) Seimas, (SLO) Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba Lordów 

Nie 85% 35 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (B) 
Senat, (CY) Izba Reprezentantów, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, 
(D) Bundesrat, (D) Bundestag, (EST) Riigikogu, (GR) Izba 
Deputowanych, (E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba 
niższa) i Senat, (FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) 
Senat, (H) Zgromadzenie Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil 
Eireann (izba niższa) i Seanad Eireann, (I) Izba Deputowanych, (I) 
Senat Republiki, (L) Izba Deputowanych, (LV) Saeima, (M) Izba 
Deputowanych, (NL) Izba Pierwsza, (NL) Izba Druga, (PL) Sejm, (PL) 
Senat, (P) Zgromadzenie Republiki, (RO) Izba Deputowanych, (RO) 
Senat, (S) Riksdag, (SK) Rada Narodowa, (SLO) Rada Narodowa, 
(GB) Izba Gmin 

Łączna liczba respondentów 41 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 0 
 

9) Kiedy parlament (izba) zamieszcza uzasadnione op inie i opinie dotycz ące dialogu 
politycznego w IPEX? (należy wybrać jedną odpowiedź) 
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Niezwłocznie po ich przyjęciu i podpisaniu (w tym 
samym dniu)  

45% 18 

(E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba 
niższa) i Senat, (FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie 
Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba 
niższa) i Seanad Eireann, (I) Izba Deputowanych, (L) 
Izba Deputowanych, (LT) Seimas, (LV) Saeima, (NL) 
Izba Pierwsza, (PL) Sejm, (P) Zgromadzenie Republiki, 
(RO) Izba Deputowanych, (RO) Senat, (SK) Rada 
Narodowa, (SLO) Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba 
Gmin 

W ciągu 1 – 2 dni od ich przyjęcia 35% 14 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba 
Deputowanych, (B) Senat, (D) Bundestag, (DK) 
Folketing, (EST) Riigikogu, (F) Senat, (H) 
Zgromadzenie Narodowe, (I) Senat Republiki, (NL) 
Izba Druga, (PL) Senat, (S) Riksdag, (GB) Izba 
Lordów 

W ciągu tygodnia od ich przyjęcia 15% 6 
(BG) Zgromadzenie Narodowe, (CY) Izba 
Reprezentantów, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, 
(D) Bundesrat, (GR) Izba Deputowanych 

W ciągu 1 – 2 tygodni 0% 0 
 

W ciągu ponad dwóch tygodni 
3% 1 (M) Izba Deputowanych, 

Nigdy 3% 1 (SLO) Rada Narodowa 

Łączna liczba respondentów 40 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 1 
 

10) Czy parlament (izba) zamieszcza tłumaczenia lub  streszczenia wa żnych decyzji w j ęzyku 
angielskim i/lub francuskim w bazie danych IPEX? (należy wybrać jedną odpowiedź) 

Tak 90% 37 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (B) Senat, 
(BG) Zgromadzenie Narodowe, (CY) Izba Reprezentantów, (CZ) Izba 
Poselska, (CZ) Senat, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (DK) Folketing, 
(EST) Riigikogu, (GR) Izba Deputowanych, Parlament Europejski, (E) 
Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba niższa) i Senat, (FIN) 
Eduskunta, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (H) Zgromadzenie 
Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba niższa) i Seanad 
Eireann, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (L) 
Izba Deputowanych, (LV) Saeima, (NL) Izba Pierwsza, (NL) Izba Druga, 
(PL) Sejm, (PL) Senat, (P) Zgromadzenie Republiki, (RO) Izba 
Deputowanych, (RO) Senat, (S) Riksdag, (SLO) Zgromadzenie 
Narodowe, (GB) Izba Gmin 

Nie 10% 4 (M) Izba Deputowanych, (SK) Rada Narodowa, (SLO) Rada Narodowa, 
(GB) Izba Lordów 

Łączna liczba respondentów 41 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 0 
 

11) Czy parlament (izba) gromadzi informacje z inny ch źródeł i sieci na temat współpracy 
międzyparlamentarnej? (mo żna wybra ć więcej ni ż jedn ą odpowied ź) (odpowiedzi 
wielokrotnego wyboru) 
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Europejskie Centrum Badań 
Parlamentarnych i Dokumentacji 
(ECPRD)  

78% 32 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (B) 
Senat, (BG) Zgromadzenie Narodowe, (CY) Izba Reprezentantów, 
(CZ) Izba Poselska, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (EST) 
Riigikogu, (GR) Izba Deputowanych, Parlament Europejski, (F) 
Zgromadzenie Narodowe, (H) Zgromadzenie Narodowe, (IRL) 
Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba niższa) i Seanad Eireann, (I) 
Izba Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (L) Izba 
Deputowanych, (NL) Izba Pierwsza, (NL) Izba Druga, (PL) Sejm, 
(PL) Senat, (P) Zgromadzenie Republiki, (RO) Izba 
Deputowanych, (RO) Senat, (S) Riksdag, (SLO) Rada 
Narodowa, (SLO) Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba Gmin, (GB) 
Izba Lordów 

Witryna internetowa Komisji 
Europejskiej poświęcona 
parlamentom narodowym 

56% 23 

(B) Senat, (BG) Zgromadzenie Narodowe, (CZ) Izba Poselska, (CZ) 
Senat, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (DK) Folketing, Parlament 
Europejski, (E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba 
niższa) i Senat, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (H) 
Zgromadzenie Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann 
(izba niższa) i Seanad Eireann, (LT) Seimas, (LV) Saeima, (PL) 
Sejm, (P) Zgromadzenie Republiki, (RO) Izba Deputowanych, (S) 
Riksdag, (SK) Rada Narodowa, (SLO) Rada Narodowa 

Baza danych dotycząca 
uzasadnionych opinii i uwag 
parlamentów narodowych w sieci 
intranet Parlamentu Europejskiego 

46% 19 

(B) Senat, (BG) Zgromadzenie Narodowe, (CY) Izba 
Reprezentantów, (GR) Izba Deputowanych, Parlament Europejski, 
(E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba niższa) i 
Senat, (FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie Narodowe, (H) 
Zgromadzenie Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann 
(izba niższa) i Seanad Eireann, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat 
Republiki, (LT) Seimas, (NL) Izba Druga, (RO) Senat, (S) 
Riksdag, (GB) Izba Lordów 

Witryna internetowa COSAC 85% 35 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (B) 
Senat, (BG) Zgromadzenie Narodowe, (CY) Izba Reprezentantów, 
(CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (D) Bundestag, (DK) Folketing, 
(EST) Riigikogu, (GR) Izba Deputowanych, Parlament Europejski, 
(E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba niższa) i 
Senat, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (H) Zgromadzenie 
Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba niższa) i 
Seanad Eireann, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) 
Seimas, (L) Izba Deputowanych, (LV) Saeima, (M) Izba 
Deputowanych, (NL) Izba Druga, (PL) Sejm, (PL) Senat, (RO) Izba 
Deputowanych, (RO) Senat, (SK) Rada Narodowa, (SLO) Rada 
Narodowa, (SLO) Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba Lordów 

Inne – proszę określić o 
27% 11 

(B) Izba Deputowanych, (CZ) Senat, (D) Bundesrat, (EST) 
Riigikogu, Parlament Europejski, (I) Senat Republiki, (LT) 
Seimas, (LV) Saeima, (PL) Sejm, (PL) Senat, (S) Riksdag 

Łączna liczba respondentów 41 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 0 
 

Rozdział 2. Ponowne uruchomienie jednolitego rynku a parlamenty 

1) Czy rozpatrywano w parlamencie (izbie) komunikat  Komisji „Akt o jednolitym rynku” – KOM 
(2011) 206? (należy wybrać jedną odpowiedź) 

Tak 50% 20 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (BG) 
Zgromadzenie Narodowe, (D) Bundestag, (DK) Folketing, Parlament 
Europejski, (FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, 
(LT) Seimas, (LV) Saeima, (M) Izba Deputowanych, (NL) Izba Druga, 
(PL) Sejm, (S) Riksdag, (SK) Rada Narodowa, (SLO) Zgromadzenie 
Narodowe, (GB) Izba Gmin, (GB) Izba Lordów 

Nie 50% 20 (B) Senat, (CY) Izba Reprezentantów, (CZ) Izba Poselska, CZ 
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   Senat, (EST) Riigikogu, (GR) Izba Deputowanych, (E) Kortezy 
Generalne: Kongres Deputowanych (izba niższa) i Senat, (H) 
Zgromadzenie Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba 
niższa) i Seanad Eireann, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat 
Republiki, (L) Izba Deputowanych, (NL) Izba Pierwsza, (PL) Senat, 
(P) Zgromadzenie Republiki, (RO) Izba Deputowanych, (RO) Senat, 
(SLO) Rada Narodowa 

Łączna liczba respondentów 40 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 1 
 

2) Jeśli tak – czy akceptuj ą Państwo 12 kluczowych działa ń wybranych przez Komisj ę Europejsk ą? 
(należy wybrać jedną odpowiedź) 

Tak 64% 9 
(DK) Folketing, (FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie Narodowe, (LT) 
Seimas, (LV) Saeima, (M) Izba Deputowanych, (PL) Sejm, (SK) 
Rada Narodowa, (SLO) Zgromadzenie Narodowe 

Nie 36% 5 (A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (F) 
Senat, (GB) Izba Lordów 

Łączna liczba respondentów 14 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 27 
 

3) Jeśli tak – czy uwa żają Państwo niektóre z tych kluczowych działa ń za ważniejsze od innych i 
dlaczego? (odpowiedź otwarta - opisowa) 

Łączna liczba respondentów 14 

(B) Izba Deputowanych, (D) Bundestag, (DK) Folketing, Parlament 
Europejski, (FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie Narodowe, (LT) Seimas, 
(LV) Saeima, (M) Izba Deputowanych, (NL) Izba Druga, (PL) Sejm, (S) 
Riksdag, (SK) Rada Narodowa, (SLO) Zgromadzenie Narodowe 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 27 
 

4) Jeśli nie - dlaczego? (odpowiedź otwarta - opisowa) 
  (A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (BG) 

Zgromadzenie Narodowe, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (D) Bundesrat, 
(D) Bundestag, (EST) Riigikogu, (E) Kortezy Generalne: Kongres 
Deputowanych (izba niższa) i Senat, (F) Senat, (H) Zgromadzenie 
Narodowe, (S) Riksdag, (GB) Izba Lordów 

Łączna liczba respondentów 15 

  
  

Liczba respondentów, którzy pominęli to 
pytanie 

26 

 

5) Czy parlament (izba) przedstawił(a) uzasadnion ą opini ę w ramach dialogu politycznego lub 
przyj ął (ęła) inny dokument parlamentarny (np. rezolucj ę, raport, decyzj ę itp.) w sprawie Aktu o 
jednolitym rynku? (należy wybrać jedną odpowiedź) 

Tak 40% 12 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, 
(BG) Zgromadzenie Narodowe, (D) Bundesrat, (FIN) 
Eduskunta, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (S) 
Riksdag, (SK) Rada Narodowa, (GB) Izba Gmin, (GB) Izba 
Lordów 

Nie 60% 18 (CZ) Izba Poselska, (D) Bundestag, (DK) Folketing, (EST) 
Riigikogu, (E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych 
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   (izba niższa) i Senat, (H) Zgromadzenie Narodowe, (IRL) Izby 
Oireachtasu: Dáil Eireann (izba niższa) i Seanad Eireann, (I) 
Senat Republiki, (L) Izba Deputowanych, (LT) Seimas, (LV) 
Saeima, (M) Izba Deputowanych, (NL) Izba Druga, (PL) Sejm, 
(RO) Izba Deputowanych, (SLO) Zgromadzenie Narodowe 

Łączna liczba respondentów 30 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 11 
 

6) Jeśli tak – jaka pokrótce jest tre ść tego dokumentu? (odpowiedź otwarta – opisowa) 
  (A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, 

(BG) Zgromadzenie Narodowe, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, 
(DK) Folketing, Parlament Europejski, (FIN) Eduskunta, (F) 
Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (S) Riksdag, (SK) Rada 
Narodowa, (GB) Izba Gmin, (GB) Izba Lordów 

Łączna liczba respondentów 15 

  

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 26 
 

12 kluczowych działa ń – tryb szybkiej ścieżki 

1) Czy parlament (izba) debatował nad postulatem Ra dy Europejskiej w sprawie przyj ęcia 12 
kluczowych działa ń przed ko ńcem 2012 roku (z wykorzystanie szybkiej ścieżki legislacyjnej)? 
(należy wybrać jedną odpowiedź) 

Tak 8% 3 (FIN) Eduskunta, (H) Zgromadzenie Narodowe, (LV) Saeima 

Nie 93% 37 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (B) Senat, (BG) 
Zgromadzenie Narodowe, (CY) Izba Reprezentantów, (CZ) Izba Poselska, 
(CZ) Senat, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (DK) Folketing, (EST) Riigikogu, 
(GR) Izba Deputowanych, (E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych 
(izba niższa) i Senat, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (IRL) Izby 
Oireachtasu: Dáil Eireann (izba niższa) i Seanad Eireann, (I) Izba 
Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (L) Izba Deputowanych, (M) 
Izba Deputowanych, (NL) Izba Pierwsza, (NL) Izba Druga, (PL) Sejm, (PL) 
Senat, (P) Zgromadzenie Republiki, (RO) Izba Deputowanych, (RO) Senat, 
(S) Riksdag, (SK) Rada Narodowa, (SLO) Rada Narodowa, (SLO) 
Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba Gmin, (GB) Izba Lordów 

Łączna liczba respondentów 40 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 1 
 

2) Jeśli tak – czy parlament (izba) ma ogólnie pozytywne czy negatywne nastawienie do pomysłu 
zastosowania szybkiej ścieżki? (należy wybrać jedną odpowiedź) 

Pozytywne 50% 3 (FIN) Eduskunta, (H) Zgromadzenie Narodowe, (LV) Saeima 

Negatywne 50% 3 (A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (BG) Zgromadzenie Narodowe 

Łączna liczba respondentów 6 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 35 
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3) Jeśli negatywne, to dlaczego? (odpowiedź otwarta – opisowa) 

Łączna liczba respondentów 12 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (BG) Zgromadzenie Narodowe, (CZ) Izba 
Poselska, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (E) Kortezy Generalne: Kongres 
Deputowanych (izba niższa) i Senat, (LV) Saeima, (RO) Senat, (S) Riksdag, 
(SK) Rada Narodowa 

Liczba respondentów, którzy pominęli to 
pytanie 

29 

 

4) Czy propozycjom Komisji w ramach ponownego uruch omienia jednolitego rynku został 
nadany przez parlament (izb ę) wyższy priorytet ni ż innym propozycjom Komisji w wewn ętrznym 
procesie decyzyjnym parlamentu (izby)? (należy wybrać jedną odpowiedź) 

Tak 6% 2 (B) Izba Deputowanych, (RO) Senat 

Nie 94% 34 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Senat, (BG) Zgromadzenie 
Narodowe, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (D) Bundesrat, (DK) 
Folketing, (EST) Riigikogu, (E) Kortezy Generalne: Kongres 
Deputowanych (izba niższa) i Senat, (FIN) Eduskunta, (F) 
Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, (H) Zgromadzenie Narodowe, 
(IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba niższa) i Seanad Eireann, 
(I) Izba Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (L) Izba 
Deputowanych, (LV) Saeima, (M) Izba Deputowanych, (NL) Izba 
Pierwsza, (NL) Izba Druga, (PL) Sejm, (PL) Senat, (P) Zgromadzenie 
Republiki, (RO) Izba Deputowanych, (SK) Rada Narodowa, (SLO) 
Rada Narodowa, (SLO) Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba Gmin, 
(GB) Izba Lordów 

Łączna liczba respondentów 36 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 5 
 

Działalno ść parlamentarna zwi ązana z ponownym uruchomieniem jednolitego rynku 

1) Czy parlament (izba) organizował(a) konferencje,  spotkania, przesłuchania itp. na temat 
ponownego uruchomienia jednolitego rynku lub uczest niczył(a) w takich wydarzeniach? (należy 
wybrać jedną odpowiedź) 

Tak 68% 28 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (B) 
Senat, (BG) Zgromadzenie Narodowe, (CZ) Izba Poselska, (CZ) 
Senat, (DK) Folketing, (GR) Izba Deputowanych, Parlament 
Europejski, (E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba 
niższa) i Senat, (FIN) Eduskunta, (F) Senat, (H) Zgromadzenie 
Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba niższa) i 
Seanad Eireann, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) 
Seimas, (L) Izba Deputowanych, (LV) Saeima, (M) Izba 
Deputowanych, (PL) Sejm, (PL) Senat, (P) Zgromadzenie Republiki, 
(RO) Senat, (GB) Izba Lordów 

Nie 32% 13 

(CY) Izba Reprezentantów, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (EST) 
Riigikogu, (F) Zgromadzenie Narodowe, (NL) Izba Pierwsza, (NL) 
Izba Druga, (RO) Izba Deputowanych, (S) Riksdag, (SK) Rada 
Narodowa, (SLO) Rada Narodowa, (SLO) Zgromadzenie 
Narodowe, (GB) Izba Gmin 

Łączna liczba respondentów 41 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 0 
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2) Jeśli tak – prosz ę wymieni ć te wydarzenia i okre ślić ich polityczny aspekt. (odpowiedź 
otwarta – opisowa) 

Łączna liczba respondentów 28 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (B) Senat, (BG) 
Zgromadzenie Narodowe, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (DK) Folketing, 
(GR) Izba Deputowanych, Parlament Europejski, (E) Kortezy Generalne: 
Kongres Deputowanych (izba niższa) i Senat, (FIN) Eduskunta, (F) Senat, 
(H) Zgromadzenie Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba 
niższa) i Seanad Eireann, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) 
Seimas, (L) Izba Deputowanych, (LV) Saeima, (M) Izba Deputowanych, (PL) 
Sejm, (PL) Senat, (P) Zgromadzenie Republiki, (RO) Senat, (GB) Izba 
Lordów 

Liczba respondentów, którzy pominęli to 
pytanie 

13 

 

Agenda cyfrowa dla Europy 

1) Czy parlament (izba) rozpatrywał(a) komunikat Ko misji „Europejska agenda cyfrowa” KOM 
(2010) 245? (należy wybrać jedną odpowiedź) 

Tak 60% 24 

(B) Izba Deputowanych, (CZ) Senat, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, 
(DK) Folketing, (GR) Izba Deputowanych, (E) Kortezy Generalne: 
Kongres Deputowanych (izba niższa) i Senat, (FIN) Eduskunta, (F) 
Zgromadzenie Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba 
niższa) i Seanad Eireann, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (L) Izba 
Deputowanych, (LV) Saeima, (M) Izba Deputowanych, (NL) Izba 
Pierwsza, (NL) Izba Druga, (S) Riksdag, (SK) Rada Narodowa, 
(SLO) Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba Gmin, (GB) Izba Lordów 

Nie 40% 16 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Senat, (BG) Zgromadzenie 
Narodowe, (CY) Izba Reprezentantów, (CZ) Izba Poselska, (EST) 
Riigikogu, (F) Senat, (H) Zgromadzenie Narodowe, (I) Izba 
Deputowanych, (PL) Sejm, (PL) Senat, (P) Zgromadzenie Republiki, 
(RO) Izba Deputowanych, (RO) Senat, (SLO) Rada Narodowa 

Łączna liczba respondentów 40 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 1 
 

2) Jeśli tak – czy parlament (izba) przedło żył opini ę w ramach dialogu politycznego lub przyj ął 
inny dokument parlamentarny (np. uchwał ę, raport, decyzj ę itp.) w sprawie agendy cyfrowej? 
(należy wybrać jedną odpowiedź) 

Tak 15% 4 (D) Bundesrat, (FIN) Eduskunta, (S) Riksdag, (GB) Izba Gmin 

Nie 85% 23 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (BG) 
Zgromadzenie Narodowe, (CZ) Senat, (D) Bundestag, (DK) Folketing, 
(GR) Izba Deputowanych, (E) Kortezy Generalne: Kongres 
Deputowanych (izba niższa) i Senat, (F) Zgromadzenie Narodowe, 
(IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann (izba niższa) i Seanad Eireann, (I) 
Senat Republiki, (LT) Seimas, (L) Izba Deputowanych, (LV) Saeima, 
(M) Izba Deputowanych, (NL) Izba Pierwsza, (NL) Izba Druga, (SK) 
Rada Narodowa, (SLO) Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba Lordów 

Łączna liczba respondentów 27 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 14 
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3) Jeśli tak – jaka jest pokrótce tre ść tego dokumentu? (odpowiedź otwarta – opisowa) 
  (B) Izba Deputowanych, (BG) Zgromadzenie Narodowe, (D) Bundesrat, (D)  

Bundestag, (FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie Narodowe, (I) Senat Republiki, (LV) 
Saeima, (S) Riksdag, (GB) Izba Gmin 

Łączna liczba respondentów 10 

  

Liczba respondentów, którzy pominęli to 
pytanie 

31 

 

Wdrażanie dyrektywy usługowej (2006/123/WE) 

1) Czy parlament (izba) debatował(a) nad dokumentem  parlamentarnym (np. rezolucj ą, raportem, 
decyzj ą itp.) w sprawie dyrektywy usługowej lub przyj ął taki dokument? (należy wybrać jedną 
odpowiedź) 

Tak 60% 24 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (B) 
Senat, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (D) Bundesrat, Parlament 
Europejski, (FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, 
(H) Zgromadzenie Narodowe, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat 
Republiki, (LT) Seimas, (L) Izba Deputowanych, (LV) Saeima, (M) 
Izba Deputowanych, (NL) Izba Pierwsza, (NL) Izba Druga, (PL) Senat, 
(S) Riksdag, (SLO) Zgromadzenie Narodowe, (GB) Izba Gmin 

Nie 40% 16 

(BG) Zgromadzenie Narodowe, (CY) Izba Reprezentantów, (DK) 
Folketing, (EST) Riigikogu, (GR) Izba Deputowanych, (E) Kortezy 
Generalne: Kongres Deputowanych (izba niższa) i Senat, (IRL) Izby 
Oireachtasu: Dáil Eireann (izba niższa) i Seanad Eireann, (PL) Sejm, 
(P) Zgromadzenie Republiki, (RO) Izba Deputowanych, (RO) Senat, 
(SK) Rada Narodowa, (SLO) Rada Narodowa, (GB) Izba Lordów 

Łączna liczba respondentów 40 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 1 
 

2) Jeśli tak – jaka pokrótce jest jego tre ść? (odpowiedź otwarta – opisowa) 

Łączna liczba respondentów 25 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (B) Izba Deputowanych, (B) Senat, (BG) 
Zgromadzenie Narodowe, (CZ) Izba Poselska, (CZ) Senat, (D) Bundesrat, 
Parlament Europejski, (FIN) Eduskunta, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, 
(H) Zgromadzenie Narodowe, (I) Izba Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) 
Seimas, (L) Izba Deputowanych, (LV) Saeima, (M) Izba Deputowanych, (NL) Izba 
Pierwsza, (PL) Senat, (S) Riksdag, (SK) Rada Narodowa, (SLO) Zgromadzenie 
Narodowe, (GB) Izba Gmin 

Liczba respondentów, którzy pominęli to 
pytanie 

16 

 

Plan działania na rzecz zasobooszcz ędnej Europy 

1) Czy parlament (izba) rozpatrywał(a) komunikat Ko misji „Plan działania na rzecz 
zasobooszcz ędnej Europy” KOM (2011) 571? (należy wybrać jedną odpowiedź) 

   (CZ) Senat, (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (DK) Folketing, 
Parlament Europejski, (E) Kortezy Generalne: Kongres 
Deputowanych (izba niższa) i Senat, (FIN) Eduskunta, (I) Izba 
Deputowanych, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (L) Izba 
Deputowanych, (LV) Saeima, (NL) Izba Pierwsza, (NL) Izba Druga, 
(PL) Sejm, 

Tak 51% 20 

   
   





 

 

   (RO) Izba Deputowanych, (S) Riksdag, (GB) Izba Gmin, (GB) 
Izba Lordów 

Nie 49% 19 

(B) Izba Deputowanych, (B) Senat, (BG) Zgromadzenie Narodowe, 
(CY) Izba Reprezentantów, (CZ) Izba Poselska, (EST) Riigikogu, 
(GR) Izba Deputowanych, (F) Zgromadzenie Narodowe, (F) Senat, 
(H) Zgromadzenie Narodowe, (IRL) Izby Oireachtasu: Dáil Eireann 
(izba niższa) i Seanad Eireann, (M) Izba Deputowanych, (PL) Senat, 
(P) Zgromadzenie Republiki, (RO) Senat, (SK) Rada Narodowa, 
(SLO) Rada Narodowa, (SLO) Zgromadzenie Narodowe 

Łączna liczba respondentów 39 

Liczba respondentów, którzy pominęli to pytanie 2 
 

2) Jeśli tak – czy parlament (izba) przedło żył(a) opini ę w ramach dialogu politycznego lub 
przyj ął(ęła) inny dokument parlamentarny (np. rezolucj ę, raport, decyzj ę itp.) w sprawie „Planu 
działania na rzecz zasobooszcz ędnej Europy”? (należy wybrać jedną odpowiedź) 

Tak 26% 6 (D) Bundesrat, (D) Bundestag, (LT) Seimas, (NL) Izba Pierwsza, (RO) 
Izba Deputowanych, (GB) Izba Gmin 

Nie 74% 17 

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (CZ) Senat, (DK) Folketing, (EST) 
Riigikogu, (E) Kortezy Generalne: Kongres Deputowanych (izba niższa) i 
Senat, (FIN) Eduskunta, (H) Zgromadzenie Narodowe, (I) Izba 
Deputowanych, (I) Senat Republiki, (L) Izba Deputowanych, (LV) Saeima, 
(NL) Izba Druga, (PL) Sejm, (S) Riksdag, (GB) Izba Lordów 

Łączna liczba respondentów 23 

Liczba respondentów, którzy pominęli to 
pytanie 

18 

 

3) Jeśli tak – jaka jest pokrótce tre ść tego dokumentu? (odpowiedź otwarta – opisowa) 
  

(A) Bundesrat, (A) Rada Narodowa, (BG) Zgromadzenie Narodowe, (D) 
Bundesrat, (FIN) Eduskunta, (I) Senat Republiki, (LT) Seimas, (LV) Saeima, (NL) 
Izba Pierwsza, (NL) Izba Druga, (RO) Izba Deputowanych, (S) Riksdag, (GB) 
Izba Gmin, (GB) Izba Lordów 

Łączna liczba respondentów 14 

  

Liczba respondentów, którzy pominęli to 
pytanie 

27 

 
 


