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Uwagi wstępne 

IPEX jest systemem cyfrowym a zarazem siecią osób oraz istotnym forum wymiany wiedzy i najlepszych 

praktyk. Na tym opiera się Odnawialny program pracy (OPP) 2021-2023. OPP 2021-2023 wdraża 

Strategię Cyfrową przyjętą przez Sekretarzy Generalnych w 2017 r. oraz ustala cele operacyjne na 

następne 3 lata. Rada będzie dyskutowała OPP co roku. OPP może podlegać dorocznemu przeglądowi 

i rozszerzeniu, jeżeli Rada tak zdecyduje, a następny OPP obejmie okres 2022-2024. Program 

gwarantuje szybki i płynny dalszy rozwój strategicznego pozycjonowania IPEX, zgodnie z konkluzjami 

w sprawie IPEX przyjętymi przez Sekretarzy Generalnych w Helsinkach w styczniu 2020. 

Uruchomienie zrestrukturyzowanej bazy danych i strony internetowej IPEX w.3 stanowi jakościowy 

skok w zakresie sprawności i użyteczności IPEX-u. Program ma podnieść świadomość roli IPEX-u w 

ramach współpracy międzyparlamentarnej, odpowiedzieć na potrzeby użytkowników, zapewnić 

użyteczność bazy danych i sieci IPEX, jej dostępność i wiarygodność. Wiarygodność bazy danych IPEX 

stanowi wspólną odpowiedzialność krajowych korespondentów i Rady IPEX. Celem IPEX-u jest być 

punktem kompleksowej obsługi (one-stop-shop) dla współpracy międzyparlamentarnej w sprawach 

UE. 

Dla wdrożenia niniejszego OPP, Rada powołuje grupy robocze. Zadania grup roboczych będą 

definiowane przez Radę i niniejszy OPP. Grupy robocze przygotowują materiały do decyzji Rady oraz 

wdrażają, wraz ze specjalistą IPEX ds. informacji, konkretne środki utrzymania i rozwoju IPEX-u. Grupy 

robocze składają sprawozdania na każdym posiedzeniu Rady. Grupy robocze, pod ogólnym 

kierownictwem Rady, będą zwracać uwagę na implementację IPEX w.3, w tym reagować na wszystkie 

kwestie techniczne, inicjować niezbędne szkolenia i wsparcie. W celu koordynowania grup roboczych, 

Specjalna Grupa Robocza nr 4 składająca się z przedstawicieli pozostałych grup roboczych, będzie 

działać w okresie uruchamiania IPEX w.3. 

Ponadto, wiarygodne statystyki dotyczące korzystania z IPEX (liczba wyświetleń) będą dostępne przez 

cały czas. 

URUCHOMIENIE IPEX w.3 

Pomyślne uruchomienie IPEX w.3 ma kluczowe znaczenie dla OPP. Obejmuje ono nową stronę i, przede 

wszystkim, nowy oparty na dokumencie system cyfrowej archiwizacji dokumentów. OPP 2020-23 ma 

gwarantować, że po uruchomieniu nowa technologia będzie działać zgodnie z założeniami i będzie 

skutecznie upowszechniana.  

Uruchomienie ma się odbyć wiosną 2021. Cała operacja uruchomienia zostanie ukończona w czasie 

fińskiego przewodnictwa Rady IPEX (do 11 maja 2021). Jak podkreślili Sekretarze Generalni w 

Helsinkach w 2020 r.,  udany start wymaga także pełnego wsparcia administracji parlamentów 

narodowych. Wstępne szkolenia i informacje wprowadzające zapewnią odpowiednie grupy robocze. 

W trakcie niemieckiego przewodnictwa Rada zorganizuje spotkanie krajowych korespondentów w 

październiku 2021. 

Kryteria 2021: (1) Właściwe i sprawne uruchomienie nowej strony IPEX i archiwum cyfrowego 

dokumentów. (2) Szybkie reagowanie na każdą techniczną lub informacyjną kwestię powstałą po 



starcie. (3) Dostępność online informacji wprowadzających do IPEX w.3 przed uruchomieniem nowej 

strony. 

Sprawozdawczość: Sprawozdanie, ocena i aktualizacja statusu zostaną przedstawione na posiedzeniu 

Rady w kwietniu 2021. Rada i grupy robocze, po pomyślnym uruchomieniu nowej strony, będą 

wspólnie utrzymywać i rozwijać IPEX w.3. 

 

TREŚĆ 

IPEX w.3 pozwala nam wzmocnić zdolność IPEX-u do odpowiadania na potrzeby użytkowników oraz 

ich oczekiwania dotyczące procedur kontroli i badania zasady pomocniczości. W okresie objętym OPP, 

IPEX dostarczy ulepszoną platformę dla elektronicznej wymiany informacji związanych z UE pomiędzy 

parlamentami w Unii. Kompleksowa, aktualna i dostępna treść jest zatem warunkiem sine qua non. 

Istotnym elementem będzie zaktualizowana analiza podstawowa systemu wczesnego ostrzegania i 

ogólnego systemu kontroli, na podstawie nowych ustaleń co do wykorzystywania IPEX, oraz 

wzmocnienie sieci międzyparlamentarnych. 

Nowy system cyfrowy stworzy parlamentom zwiększone możliwości wymiany wszelkiego rodzaju 

dokumentów i informacji, umożliwiając tym samym wdrożenie „punktu kompleksowej obsługi”, czyli 

celu określonego przez Konferencję Speakerów. IPEX będzie otwarty dla nowych inicjatyw 

międzyparlamentarnych i będzie mógł służyć jako platforma dla dokumentów i informacji 

wymienianych w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 

Kryteria: (1) Wykorzystywanie IPEX przez dostawców treści i użytkowników. (2) Stały rozwój bazy IPEX 

i jej indeksowania. (3) Reagowanie na wszystkie wnioski parlamentów w sprawie nowych platform 

wymiany informacji, w tym informacji dotyczących Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 

Sprawozdawczość / ramy czasowe: (1) Przedłożenie planu działań w drugim semestrze 2021. (2) 

Gotowość IPEX-u do gromadzenia materiałów parlamentarnych Konferencji w sprawie przyszłości 

Europy: pierwszy semestr 2021. (3) Do jesieni 2023 OPP będzie zawierał wizję długoterminowego 

rozwoju IPEX po roku 2026. 

 

SZKOLENIA 

Główne zadanie IPEX-u jako platformy wymiany informacji między parlamentami wymaga wkładu, 

którego dostarcza sieć wyszkolonych i zaangażowanych korespondentów. Zwiększenie użyteczności 

IPEX-u dla użytkowników wymaga również szkoleń i materiałów szkoleniowych. 

 Aby umożliwić skuteczne uruchomienie strony, Rada wraz ze specjalistą IPEX ds. informacji będzie 

pracować wspólnie z korespondentami IPEX poprzez regularną wymianę informacji i kompleksowe, 

specjalne szkolenia.  

Kryteria: IPEX przygotuje lub zaktualizuje podręczniki dla użytkowników IPEX (teksty i materiały 

audiowizualne). Szkolenia i zbieranie informacji zwrotnej od użytkowników będą organizowane raz do 

roku. (W razie ograniczeń podróży, odpowiednie sesje szkoleniowe zostaną zorganizowane jako 

telekonferencje). IPEX będzie się starał reagować, we współpracy z właściwymi korespondentami, na 

wnioski w sprawie szkoleń przedstawiane przez poszczególne parlamenty. 

Sprawozdawczość / ramy czasowe: Przedłożenie planu działań w pierwszym semestrze 2021. 



PROMOWANIE IPEX I WZMACNIANIE JEGO DZIAŁAŃ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Nowe narzędzia strony internetowej odegrają ważną rolę w promocji, gdyż strona internetowa IPEX 

powinna być uważana za miejsce, w którym można uzyskać informację o działaniach i dokumentach 

parlamentów narodowych w sprawach UE, konferencjach międzyparlamentarnych i innych ważnych 

kwestiach. 

Te zmiany umożliwią IPEX-owi zwrócenie się również do innych niż krajowi korespondenci 

użytkowników w szerszym zakresie. To podejście tworzy nowe możliwości poszerzenia ewentualnego 

audytorium IPEX i sprawienia, by IPEX stał się bardziej widoczny. Działania obejmują stworzenie 

materiałów promocyjnych, zwiększenie widoczności IPEX w mediach społecznościowych oraz na 

zewnętrznych stronach i w bazach, a ponadto identyfikację „influencerów”, którzy mogą propagować 

IPEX w grupie docelowej. Opierając się na doświadczeniach analizy podstawowej 2017-2019, skład 

docelowej grupy użytkowników IPEX-u oraz zwyczaje użytkowników strony internetowej zostaną 

poddane dalszemu badaniu, tak aby zwiększyć nasze zrozumienie potrzeb użytkowników oraz 

zidentyfikować te funkcje IPEX-u, które powinny być rozwijane i promowane. 

Kryteria: Celem jest wywarcie wpływu na liczbę odwiedzających oraz liczbę wyszukiwań na stronie 

IPEX. W dalszej kolejności chodzi o (1) liczbę odwołań do IPEX-u, (2) linki do IPEX-u w mediach 

społecznościowych, wyszukiwarkach i ogólnie w internecie oraz (3) liczbę postów w mediach 

społecznościowych wygenerowanych przez sam IPEX. 

Sprawozdawczość / ramy czasowe: Przedłożenie planu działań w drugim semestrze 2021. Dysponując 

analizą użytkowników, Rada, do jesieni 2023, lepiej zrozumie, jak zaspokajać potrzeby użytkowników 

w zakresie treści IPEX-u i interfejsu strony. 

 

 


