
 

 

Konkluzje w sprawie IPEX 
 

(1) Sekretarze generalni odnotowują roczny raport na temat stanu obecnego IPEX i 
dziękują Radzie za jej pracę w 2013 roku. 

 
(2) Sekretarze generalni uzgadniają skład Rady IPEX w okresie włoskiej Prezydencji 

KPPUE (2014/2015): 
 

- Parlamenty narodowe, sprawujące poprzednią, obecną i następną Prezydencję 
Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE (Litwa, Seimas – przewodnictwo 
Rady; Włochy, Izba Deputowanych i Senat Republiki; Luksemburg, Izba 
Deputowanych) 

- Austria, Rada Narodowa i Rada Fedralna 
- Belgia, Izba Reprezentantów i Senat 
- Dania 
- Francja, Zgromadzenie Narodowe i Senat 
- Niemcy, Bundestag 
- Polska, Sejm i Senat 
- Portugalia 
- Rumunia, Izba Deputowanych i Senat 
- Wielka Brytania, Izba Gmin 
- Parlament Europejski 
 

Zgodnie z Wytycznymi IPEX, COSAC, ECPRD, Komisja Europejska i Rada UE uczestniczą 
w spotkaniach Rady i wnoszą do nich swój wkład.  
 

(3) Sekretarze generalni odnotowują 20. raport półroczny COSAC, w którym odniesiono 
się do efektywności IPEX. 

 
(4) Sekretarze generalni przyjmują do wiadomości decyzję Komisji o przesyłaniu do 

parlamentów narodowych, Parlamentu Europejskiego i IPEX dokumentów Komisji 
wcześniej przesyłanych tylko do Rady. 

 
(5) Sekretarze generalni przyjmują z zadowoleniem utworzenie, na stronie Konferencji 

Przewodniczących Parlamentów UE, nowych podstron przeznaczonych na nowe 
konferencje międzyparlamentarne. Z zadowoleniem przyjmują do wiadomości 
gotowość parlamentów narodowych przewodniczących tym konferencjom do 
wymiany odpowiednich informacji i dokumentów poprzez IPEX. 

 
(6) Sekretarze generalni wyrażają uznanie dla wysiłków organów IPEX podjętych razem z 

korespondentami IPEX na rzecz promocji właściwego stosowania symboli i wkładania 
stosownych dokumentów, tak aby IPEX stanowił wiarygodne narzędzie współpracy i 
wymiany międzyparlamentarnej oraz ważne źródło informacji dla obywateli 
europejskich i środowiska akademickiego. 

 
(7)  W tym kontekście sekretarze generalni pochwalają działania Grup w ramach 

Projektu Partnerstwa i zachęcają je do dalszych działań. 
 

(8) Sekretarze generalni, będąc świadomi, że koszty współfinansowania specjalisty IPEX 
ds. informacji powinny być podzielone równo pomiędzy wszystkie uczestniczące 
parlamenty, powierza Radzie IPEX zadanie przygotowanie procedury zatrudnienia 
specjalisty IPEX ds. informacji w okresie 2015-2016. Realizując  to zadanie, 
przewodniczący Rady IPEX informuje sekretarzy generalnych o prawnych i 



funkcjonalnych ramach zatrudnienia i bieżącego zarządzania specjalistą IPEX ds. 
informacji. 

(9) Sekretarze generalni parlamentów Unii Europejskiej, mając na względzie potrzebę 
udoskonalenia IPEX w celu sprostania bieżącym oczekiwaniom parlamentów Unii 
Europejskiej, z zadowoleniem przyjmują inicjatywę duńskiego Folketingu aktualizacji 
Wytycznych IPEX i zwracają się do Rady IPEX o przygotowanie projektu zmian do 
Wytycznych IPEX, z zamiarem ich przyjęcia na spotkaniu sekretarzy generalnych 
parlamentów Unii Europejskiej w czasie włoskiego przewodnictwa na początku 2015 
roku. 


