
 

 

 

 

KONKLUZJE W SPRAWIE IPEX 
SPOTKANIE SEKRETARZY GENERALNYCH 

PARLAMENTÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

HELSINKI, 26–27 STYCZNIA 2020 

 

 

1. Sekretarze Generalni odnotowują roczne sprawozdanie na temat obecnego stanu IPEX i 

dziękują Radzie IPEX za jej pracę w roku 2019/2020. 

 

2. Sekretarze Generalni potwierdzają następujący skład Rady IPEX w czasie fińskiego 

przewodnictwa IPEX w okresie 2020/2021, które rozpocznie się po Konferencji 

Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej w Helsinkach w dniach 17–19 maja 

2020: 

 

- 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, 

Finlandia (parlament fiński), Przewodniczący Rady po Konferencji Przewodniczących 

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

maja 2020, 

Chorwacja (chorwacki parlament), 

Niemcy (niemiecki Bundestag, niemiecki Bundesrat), 

Parlament Europejski; 

 

- Członkowie pragnący wspierać Radę i jej działania:  

 

Belgia (belgijski Senat, belgijska Izba Reprezentantów), 

Bułgaria (bułgarskie Zgromadzenie Narodowe), 

Dania (duński parlament), 

Francja (francuski Senat, francuskie Zgromadzenie Narodowe), 

Grecja (grecki parlament), 
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Włochy (włoski Senat, włoska Izba Deputowanych), 

Luksemburg (luksemburska Izba Deputowanych), 

Polska  (polski Senat, polski Sejm), 

Portugalia (Assembleia da República), 

Rumunia (rumuński Senat, rumuńska Izba Deputowanych), 

Niderlandy (niderlandzki Senat, niderlandzka Izba Reprezentantów), 

Słowacja (Rada Narodowa Republiki Słowackiej), 

Szwecja (szwedzki parlament) 

 

- Nowi członkowie pragnący wspierać Radę i jej działania:   

Węgry (węgierskie Zgromadzenie Narodowe) 

 

Zgodnie z wytycznymi IPEX, w spotkaniach Rady IPEX uczestniczą także i wnoszą do 

nich swój wkład: specjalista IPEX ds. informacji, sekretariat COSAC, ECPRD, Komisja 

Europejska i Rada. 

 

3. Sekretarze Generalni potwierdzają, że Strategia cyfrowa IPEX wraz z pierwszym 

Programem pracy IPEX stanowią wytyczne i misję dotyczące dalszego możliwie 

najlepszego rozwoju IPEX, oraz nadal umacniają jego pozycję w ramach współpracy 

międzyparlamentarnej. Pod tym względem Sekretarze Generalni przyjmują do 

wiadomości prace trwające nad realizacją programu i wzywają, by kontynuować realizację 

planowanych działań we wszystkich trzech obszarach: rozwijania promocji IPEX, 

wzmacniania sieci IPEX i usprawnienia systemu cyfrowego, a także zauważają, że kolejny 

program pracy powinien zapewniać sprawną i płynną kontynuację przyszłej strategicznej 

pozycji IPEX. 

 

4. Sekretarze Generalni szczerze dziękują Parlamentowi Europejskiemu za jego starania i 

zaangażowanie w finansowanie nowej strony internetowej IPEX. Usprawnienia systemu 

cyfrowego IPEX oraz nowej strony internetowej IPEX stanowią decydujący krok dla  

przyszłości IPEX, możliwy dzięki zdecydowanemu zaangażowaniu Parlamentu 

Europejskiego. W związku z tym Sekretarze Generalni odnotowują, że pomyślne 

uruchomienie odnowionej strony wymaga także pełnego wsparcia ich administracji. 

 

5. Sekretarze Generalni podkreślają znaczenie dorocznego Spotkania Korespondentów 

IPEX, które odbyło się w dniach 14–15 listopada 2019 w Wiedniu, i przyjmują do 

wiadomości sprawozdanie z tego spotkania oraz dyskusje wtedy prowadzone. Przyjmują 

z zadowoleniem nową formę i kreatywne pomysły służące dalszemu skutecznemu 

rozwijaniu sieci IPEX.  

 

6. W tym kontekście Sekretarze Generalni przyjmują z zadowoleniem decyzję Rady IPEX z 

dnia 18 października 2019 dotyczącą przeprowadzenia, podczas fińskiego 

przewodnictwa, następnej konferencji użytkowników w połączeniu z dorocznym 

spotkaniem korespondentów w Helsinkach. Ponownie na podstawie propozycji wysuniętej 

przez korespondentów i użytkowników, dzięki zaangażowaniu fińskiego przewodnictwa 

zostanie wdrożona nowa forma tworzenia sieci kontaktów i promowania IPEX. 
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7. Przyznając, że IPEX staje się punktem kompleksowej obsługi wymiany 

międzyparlamentarnej dotyczącej spraw UE oraz że działa jako „instytucjonalna pamięć” 

współpracy międzyparlamentarnej w UE, Sekretarze Generalni mają jednocześnie 

świadomość, że kompetentna i mocna sieć korespondentów jest niezbędna oraz że 

korespondenci odgrywają kluczową rolę w parlamentach/izbach. Sekretarze Generalni 

zachęcą swoje administracje do większego wspierania pracy korespondentów w 

sprawach IPEX, mając na uwadze, że IPEX stanowi ważne narzędzie, z którego 

parlamentarzyści korzystają w codziennej pracy nad kwestiami UE i które pozwala 

pokazać działania parlamentów narodowych w sprawach europejskich. 

 

 

8. Sekretarze Generalni odnotowują z satysfakcją, że nowe prawo w sprawie ogólnej 

ochrony danych (RODO) zostało pomyślnie wdrożone poprzez opublikowanie 

Oświadczenia IPEX w sprawie ochrony danych osobowych wraz z Porozumieniem między 

Radą IPEX a Parlamentami narodowymi lub Izbami Parlamentów narodowych, które 

zostały zatwierdzone przez Radę i przedstawione na dorocznym Spotkaniu 

Korespondentów oraz przyjęte do wiadomości przez Parlamenty narodowe lub Izby 

Parlamentów narodowych. 

 

9. Sekretarze Generalni dostrzegają wyzwania i możliwości wynikające z korzystania z 

mediów społecznościowych i przyjmują z zadowoleniem inicjatywę rozpoczęcia 

pilotażowego etapu aktywności w mediach społecznościowych, zatwierdzoną przez Radę 

w dniu 18 października 2019. Zachęcają też Radę do dalszej obserwacji tej działalności 

oraz skuteczności etapu pilotażowego.  

 
10. Sekretarze Generalni odnotowują potrzebę bardziej intensywnych szkoleń i działalności 

informacyjnej w związku z systemem cyfrowym IPEX i nową stroną internetową IPEX. 

Sekretarze Generalni odnotowują również, że wynagrodzenie umowne urzędnika IPEX 

ds. informacji podlega rewizji w 2021 roku. Na tej podstawie, oraz uznając doskonałą 

pracę obecnego urzędnika IPEX ds. informacji, p. Calina Racotiego, Sekretarze Generalni 

stwierdzają, że górny pułap zaangażowania parlamentów narodowych we 

współfinansowanie urzędnika IPEX ds. informacji w okresie 2021-2022 należy ustalić na 

100 000 euro rocznie. Sekretarze Generalni dziękują belgijskiemu Senatowi za 

zarządzanie tym stanowiskiem. 

 
 

 


