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Przedmowa  

 
Współpraca międzyparlamentarna, wymiana informacji oraz tworzenie sieci kontaktów między 

parlamentami na różnych szczeblach nabrały w ostatnich latach większego znaczenia, a IPEX 

odegrał kluczową rolę w tym procesie: stanowi niezbędne forum wymiany wiedzy eksperckiej 

i najlepszych praktyk. 

 

IPEX, jako system cyfrowy oraz sieć osób, stanowi skuteczny instrument wspierania 

współpracy międzyparlamentarnej i promowania spraw UE w naszych parlamentach i poza 

nimi. 

 

W kontekście bliższych relacji z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim rozmaite 

konferencje międzyparlamentarne stały się częścią codziennej działalności posłów. 

Promowanie IPEX ma znaczenie, ponieważ z jednej strony wiąże się ze wspieraniem posłów 

w ich codziennych pracach i staraniach w zakresie spraw dotyczących UE, a z drugiej 

eksponuje działania parlamentów narodowych w kwestiach europejskich. IPEX może się do 

tego przyczynić zapewniając łatwo dostępne, widoczne, aktualne, wiarygodne oraz istotne 

informacje na temat unijnych działań parlamentów narodowych dotyczących ich zadań w 

zakresie weryfikacji oraz innych inicjatyw. 

 

Przewodnictwo austriackie skupia się na czynieniu dalszych postępów, a także realizowaniu 

programu prac i planów działania trzech grup roboczych. Ponadto w ramach przewodnictwa 

starano się wspierać analizę sieci IPEX, współpracę z COSAC, sieci wewnętrzne oraz 

wymianę poglądów między ECPRD (Europejskim Centrum Badań Parlamentarnych i 

Dokumentacji) i jednostkami współpracującymi w ramach IPEX. Poczyniliśmy kolejny krok, 

jeżeli chodzi o działalność w mediach społecznościowych i ostateczne wdrożenie przepisów 

w zakresie ochrony danych.   

 

Austriackie przewodnictwo nie zakończy się złożeniem niniejszego sprawozdania. Pozostaje 

jeszcze ostatnia tercja austriackiej kadencji i będziemy nadal pracowali i wypełniali nasze 

obowiązki aż do przekazania rotacyjnego przewodnictwa naszym kolegom z Finlandii. 

 

 

1. Spotkania w czasie austriackiego przewodnictwa 

Do tej pory w czasie austriackiego przewodnictwa Rady IPEX odbyły się następujące 

spotkania:  

- trzy posiedzenia Rady IPEX, dwa w Wiedniu w dniu 17 maja 2019 r. i w dniu 18 stycznia 

2020 r., oraz jedno posiedzenie w Brukseli w dniu 18 października 2019 r.; 

- doroczne spotkanie korespondentów IPEX w dniach 14–15 listopada 2019 r. w 

Wiedniu;  

- jedenaście spotkań grup roboczych oraz jedno wspólne spotkanie dwóch grup 

roboczych w Brukseli, a także spotkania grup roboczych prowadzone w formie 

wideokonferencji. 

 
Podczas austriackiego przewodnictwa działały lub powstały następujące grupy robocze: 
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1) grupa robocza ds. wzmacniania i promocji sieci IPEX, której przewodniczyła pani Birgit 
von Pflug; 

2) grupa robocza ds. wzmacniania sieci IPEX, której przewodniczył pan Mongin Forrest, 
a następnie pan Yves Carl; 

3) grupa robocza ds. usprawnienia systemu cyfrowego IPEX, której przewodniczył pan 
Jerry Hilbert; 

4) grupa robocza ds. mediów społecznościowych, której przewodniczyli pani Tuula 
Zettermann i pan Bruno Dias Pinheiro; 

5) grupa robocza ds. przygotowania nowego programu prac, której przewodniczyła pani 
Katharina Stourzh.  

 

2. Skład Rady IPEX  

Zgodnie z wytycznymi IPEX skład Rady IPEX będzie w roku 2020/2021 następujący:  

- Członkowie Rady z urzędu: 

 

Austria (austriacki Nationalrat, Bundesrat), Przewodniczący Rady do czasu Konferencji 

Przewodniczących Parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej w Helsinkach 

w dniach 17–19 maja 2020 r., 

Finlandia (parlament fiński), Przewodniczący Rady po Konferencji Przewodniczących 

Parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej w Helsinkach w dniach 17–19 

maja 2020 r., 

Chorwacja (parlament chorwacki), 

Niemcy (niemiecki Bundestag, niemiecki Bundesrat), 

Parlament Europejski; 

 

- Członkowie wyrażający chęć wspierania Rady i jej działań:  

 

Belgia (belgijski Senat, belgijska Izba Reprezentantów), 

Bułgaria (bułgarskie Zgromadzenie Narodowe), 

Dania (duński parlament), 

Francja (francuski Senat, francuskie Zgromadzenie Narodowe), 

Grecja (grecki parlament), 

Włochy (włoski Senat, włoska Izba Deputowanych), 

Luksemburg (luksemburska Izba Deputowanych), 

Polska (polski Senat, polski Sejm), 

Portugalia (portugalska Assembleia da República), 

Rumunia (rumuński Senat, rumuńska Izba Deputowanych), 

Niderlandy (niderlandzki Senat, niderlandzka Izba Reprezentantów), 

Słowacja (Rada Narodowa Republiki Słowackiej), 

Szwecja (szwedzki parlament) 

[możliwość zmiany po posiedzeniu Rady].  

 

- Nowi członkowie wyrażający chęć wspierania Rady i jej działań:  

Węgry (węgierskie Zgromadzenie Narodowe) 

[ewentualnie do uzupełnienia po posiedzeniu Rady zgodnie z wnioskiem austriackiej 

prezydencji skierowanym do wszystkich parlamentów/izb].  
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Zgodnie z wytycznymi IPEX w posiedzeniach Rady IPEX udział biorą także: specjalista 

IPEX ds. informacji, sekretariat COSAC, ECPRD, Komisja Europejska i Rada, i wnoszą 

do nich swój wkład. 

 

3. Program Prac IPEX na lata 2017–2020  

Zgodnie ze Strategią cyfrową Rada kontynuowała prace i podjęła kolejne kroki w zakresie 

trzech tematów programu prac: rozwijania promocji IPEX, wzmacniania sieci IPEX oraz 

usprawnienia systemu cyfrowego.  

 

Jeżeli chodzi o działania mające na celu promowanie IPEX, do czasu wprowadzenia przez 

grupę roboczą ds. usprawnienia systemu cyfrowego – wspieranego również przez tę grupę 

roboczą – usprawnień technicznych dotyczących strony internetowej IPEX wstrzymano dwa 

pozostałe działania: filmy instruktażowe oraz materiały drukowane dotyczące korzystania z 

IPEX. Aby uzyskać ogólny zarys tego, jakie działania zostały wdrożone przez parlamenty/izby, 

przed spotkaniem krajowych korespondentów rozesłano kwestionariusz. 

 

Grupa robocza ds. wzmacniania sieci IPEX opracowała różne sposoby i instrumenty 

wspierające współpracę oraz ułatwiające pracę korespondentów IPEX, a także nadające 

procedurom IPEX większą przejrzystość. Grupa robocza przygotowała jeden z warsztatów na 

spotkanie korespondentów, a na podstawie planu działania przygotowuje zarys badania 

podstawowego dotyczącego systemu wczesnego ostrzegania i ogólnej weryfikacji pod 

względem procedur IPEX. 

 

Grupa robocza ds. usprawnienia systemu cyfrowego usilnie pracowała nad nową stroną 

internetową i nowymi funkcjami bazy danych: celem jest otrzymanie strony internetowej 

stanowiącej kompleksowe i wyczerpujące źródło informacji poprzez dodanie treści i rodzajów 

dokumentów. Co więcej, strona główna jest aktualnie znacząco przeprojektowywana i ma 

uwzględniać sekcje dotyczące ważnych tematów, dokumenty o dużej aktywności, 

nadchodzące wydarzenia, aktualności, zdjęcia i nagrania wideo. Parlamenty i inni użytkownicy 

będą wreszcie dysponowali ważnym nowym narzędziem w zakresie informacji. Przyszła 

strona internetowa będzie oferowała nowe elementy do promowania IPEX i będzie kierowana 

do wszystkich użytkowników IPEX.  

4. Nowa strona internetowa  

Nowy system cyfrowy i nowa strona internetowa będą z pewnością wyznaczały punkt zwrotny 

oraz nowy etap rozwoju IPEX. Należy podkreślić, że projekt ten stał się możliwy dzięki 

włączeniu i zaangażowaniu Parlamentu Europejskiego, ponieważ w całości pokrywa on koszty 

opracowania nowego systemu cyfrowego i nowej strony internetowej. W pierwszym kroku 

poinformowano o tym Radę podczas spotkania w dniu 18 października 2019 r., a finansowanie 

potwierdzono wkrótce po dorocznym spotkaniu korespondentów. 

5. Wdrożenie rozporządzeń w sprawie EDPR i RODO 

Wypełniając zobowiązania wynikające z EDPR i RODO, po przeprowadzeniu wzmożonych 

konsultacji i otrzymaniu wsparcia od Parlamentu Europejskiego oraz inspektora ochrony 
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danych Parlamentu Europejskiego Rada zatwierdziła Oświadczenie IPEX w sprawie ochrony 

danych osobowych i Porozumienie między Radą IPEX a Parlamentami narodowymi lub Izbami 

Parlamentów narodowych w drodze procedury pisemnej zgodnie z decyzją podjętą podczas 

posiedzenia Rady w dniu 17 maja 2019 r. Oświadczenie IPEX w sprawie ochrony danych 

osobowych ma obejmować informacje dla użytkowników o sposobie stosowania RODO/EDPR 

w ramach IPEX, a Porozumienie ma na celu określenie obowiązków każdego administratora 

danych na platformie IPEX. Oba dokumenty zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 18 

października 2019 r. W rezultacie Oświadczenie IPEX w sprawie ochrony danych osobowych 

oraz Porozumienie zaprezentowano podczas dorocznego spotkania korespondentów w dniu 

15 listopada 2019 r. Zwrócono się do wszystkich 28 państw członkowskich UE oraz krajów 

kandydujących o podpisanie Listu potwierdzającego zgodę.  

6. Początek działań IPEX w mediach społecznościowych 

Na podstawie starannych działań przygotowawczych ze strony grupy roboczej ds. działań 

IPEX w mediach społecznościowych oraz w celu bardziej aktywnego informowania na temat 

spraw IPEX, na posiedzeniu Rady w dniu 18 października 2019 r. zadecydowano, że podczas 

dorocznego spotkania korespondentów w Wiedniu w dniach 14–15 listopada rozpocznie się 

roczna faza pilotażowa. Zgodnie z zamierzeniem nie mają się pojawiać w jej ramach żadne 

nowe informacje, a jedynie te, które parlamenty już publikują na swojej stronie internetowej 

albo w sekcji IPEX dotyczącej wiadomości. Wprowadzono zatem profil @IPEXEU oraz 

hasztag #IPEXEU; profilem wspólnie zarządzają specjalista IPEX ds. informacji oraz dwóch 

członków Rady odpowiadających za prace grupy roboczej. Mając na uwadze ogólną, bardziej 

nasiloną promocję IPEX, a w szczególności spójny wizerunek zewnętrzny, podczas 

posiedzenia Rady w dniu 17 stycznia 2020 r. zapoczątkowano debatę nad odświeżeniem logo 

IPEX.  

 

7. Doroczne spotkanie korespondentów IPEX 

Doroczne spotkanie korespondentów odbyło się w Wiedniu w dniach 14–15 listopada. 

Spotkanie moderowała pani Heather WOKUSCH, a udział w nim wzięło 55 uczestników z 28 

państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. W roli gości w posiedzeniu plenarnym 

uczestniczyły dwie osoby z Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Macedonii Północnej, które 

brały udział w nowo utworzonym programie współpracy austriackiego parlamentu 

wykorzystującym europejskie fundusze na potrzeby Bałkanów i współpracowały z 

administracją austriackiego parlamentu.  

 

Nowym aspektem spotkania zaproponowanym przez samych korespondentów było włączenie 

do programu warsztatu integracyjnego (team building). Warsztat połączono z burzą mózgów 

dotyczącą IPEX w zakresie wspierania kontaktów i wymiany informacji na temat zajmowania 

się sprawami IPEX w poszczególnych parlamentach/izbach oraz przeanalizowania 

niedawnych osiągnięć IPEX, jego przyszłych celów i jego wartości. Uczestników poproszono, 

aby omówili we własnym kręgu obszary, w których widzą możliwość poprawy, sposoby 

podnoszenia świadomości na temat swojej pracy w swoich parlamentach/izbach narodowych 

oraz sposoby ułatwiania wspierania IPEX. Zakres propozycji, życzeń i pomysłów był szeroki i 

sięgał od tworzenia sieci bliższych kontaktów za pomocą mediów społecznościowych, 

budowania zespołu, forów i modeli miast partnerskich po zwiększanie widoczności i 

zaangażowania ze strony administracji. Ponadto wspomniano m.in. o istotnym wsparciu władz 
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i zwiększeniu ilości czasu oraz zdolności.  

 

Kluczowe uwagi i prezentacje dotyczyły tematów aktualnie istotnych, m.in. wdrażania 

rozporządzeń RODO i EDPR, usprawnienia systemu cyfrowego i nowej strony internetowej, w 

tym zapoczątkowania nowej kategorii informacji dostępnych na IPEX. Dwóch korespondentów 

zaprezentowało swoje zadania, obawy i role w swoich administracjach parlamentarnych na 

potrzeby wszczęcia debaty i wymiany poglądów. 

 

Co więcej, najlepsze praktyki w zakresie działań w mediach społecznościowych szwedzkiego 

parlamentu pokazały, jak użyteczne mogą być te narzędzia w informowaniu o sprawach 

parlamentarnych, o ile przekazywane informacje są wiarygodne, łatwo dostępne i 

dostosowane do odbiorcy.  

 

Jeżeli chodzi o najlepsze praktyki w zakresie współpracy między ECPRD i IPEX w 

parlamentach/izbach narodowych, podkreślano, że obie sieci mogą czerpać inspirację z siebie 

nawzajem i tworzyć skuteczne synergie pomimo różnic nimi.  

 

8. Nowy program prac  

Strategia cyfrowa wraz z pierwszym programem prac stanowią wytyczne i misję dotyczące 

dalszego rozwoju IPEX w najlepszy możliwy sposób, a także umacniają jego pozycję w ramach 

współpracy międzyparlamentarnej. 

 

Nowy program prac będzie się opierał na wynikach pierwszego programu prac na lata 2017–

2020 oraz zapewni sprawną i płynną kontynuację przyszłej strategicznej pozycji IPEX. Nowy 

program prac będzie dotyczył zadań z pierwszego programu, w tym wdrażania nowego 

systemu cyfrowego i nowej strony internetowej, promocji IPEX związanej z nową stroną 

internetową, ustaleń poczynionych w ramach podstawowej analizy systemu wczesnego 

ostrzegania i ogólnej weryfikacji prowadzonej przez grupę roboczą usprawniającą sieć, dalszej 

poprawy działań w mediach społecznościowych oraz rozwoju sytuacji w zakresie współpracy 

międzyparlamentarnej. 

[możliwe do określenia po posiedzeniu Rady] 

 


