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Konkluzje w sprawie IPEX 
  
1. Sekretarze Generalni odnotowują roczne sprawozdanie dotyczące bieżącego stanu IPEX i dziękują 
Radzie IPEX za jej pracę w 2018 roku.  
 
2. Sekretarze Generalni potwierdzają następujący skład Rady IPEX w czasie austriackiej prezydencji 
Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej w okresie 2019/2020:  
 
– Austria (Rada Narodowa i Rada Federalna) (z urzędu);  
– Estonia (Riigikogu) (z urzędu);  
– Finlandia (Eduskunta) (z urzędu) 
– Rumunia (Izba Deputowanych i Senat) (z urzędu) 
– Parlament Europejski (z urzędu);  
– Belgia (Izba Reprezentantów i Senat);  
– Bułgaria (Zgromadzenie Narodowe); 
– Dania (Folketing);  
– Francja (Zgromadzenie Narodowe i Senat);  
– Niemcy (Bundestag);  
– Grecja (Parlament Grecji);  
– Włochy (Izba Deputowanych i Senat Republiki);  
– Luksemburg (Izba Deputowanych);  
– Polska (Sejm i Senat);  
– Portugalia (Zgromadzenie Republiki)  
– Słowacja (Rada Narodowa);  
– Szwecja (Riksdag); 
– Niderlandy (Izba Reprezentantów i Senat);  
 

Zgodnie z Wytycznymi IPEX, w spotkaniach Rady IPEX biorą udział i wnoszą do nich swój wkład 

COSAC, ECPRD, Komisja Europejska i Rada. 

3. Sekretarze Generalni uznają obecną pracę mającą na celu wykonanie 3-letniego programu pracy, 

ufając, że dzięki temu IPEX będzie bardziej przyjazny użytkownikowi i wiarygodny. Sekretarze 

Generalni odnotowują przyjęcie szczegółowych planów działań grup roboczych na rzecz promocji 

IPEX i wzmocnienia sieci IPEX oraz wzywają do wdrożenia zaplanowanych działań w uzgodnionych 

terminach. 

4. Sekretarze Generalni z zadowoleniem przyjmują nowe podstrony COSAC i Grupy ds. Wspólnej 

Kontroli Parlamentarnej Europolu, zauważając, że IPEX zaczyna być kompleksową platformą wymiany 

informacji parlamentarnej w odniesieniu do spraw i dokumentów UE. Sekretarze Generalni 

odnotowują konkluzje LX COSAC dotyczące harmonogramu pełnego zintegrowania strony 

internetowej COSAC z platformą IPEX i zachęcają do utrzymania tempa procesu konsolidacji i 

wzmacniania IPEX. 



5. Sekretarze Generalni przyjmują do wiadomości dyskusje prowadzone w czasie dorocznego 

Spotkania Korespondentów w dn. 22-23 listopada 2018 w Tallinie i biorą pod uwagę podsumowanie 

tego spotkania. Sekretarze Generalni podkreślają  znaczenie dorocznego Spotkania Korespondentów, 

które stanowi doskonałą okazję do usprawnienia współpracy na szczeblu urzędników 

parlamentarnych. 

6. Sekretarze Generalni przyjmują do wiadomości dyskusje prowadzone podczas drugiej Konferencji 

Użytkowników w dn. 2 marca 2018 w Sztokholmie i biorą pod uwagę sprawozdanie z tej konferencji. 

Sekretarze Generalni zalecają kontynuowanie praktyki organizowania takich konferencji jako 

narzędzia dalszego wzmacniania sieci i promowania IPEX wśród jego użytkowników. 

7. Sekretarze Generalni odnotowują dalsze zatrudnienie obecnego specjalisty IPEX ds. informacji i 

potwierdzają wzrost zobowiązań parlamentów narodowych do współfinansowania stanowiska 

specjalisty IPEX ds. informacji, zgodnie z listami intencyjnymi w sprawie współfinansowania za okres 

2019-2020. Sekretarze Generalni dziękują belgijskiemu Senatowi za administrowanie stanowiskiem 

specjalisty ds. informacji. 

8. Sekretarze Generalni wyrażają wdzięczność Parlamentowi Europejskiemu za to, że zapewnia 

zarządzanie stroną internetową IPEX i jej utrzymywanie oraz za jego wsparcie dla dalszego rozwoju 

środowiska IPEX. 

9. Sekretarze Generalni wzywają Radę IPEX do przedstawienia i wdrożenia nowego ogólnego  

rozporządzenia o ochronie danych (RODO), biorąc pod uwagę jego stosowanie oraz wytyczne 

Parlamentu Europejskiego, a także potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych na stronie 

IPEX. 

10. Sekretarze Generalni z zadowoleniem przyjmują inicjatywę rozpoczęcia debaty w sprawie 

przyszłości IPEX w kontekście mediów społecznościowych, zgodnie z pierwszymi dyskusjami na 

Konferencji Użytkowników 2 marca w Sztokholmie, posiedzeniu Rady IPEX 11 października w Brukseli 

i Spotkaniu Korespondentów 22-23 listopada w Tallinie. Szeroka gama poglądów na rolę IPEX będzie 

sprzyjać dalszemu rozwijaniu IPEX jako otwartego narzędzia współpracy międzyparlamentarnej w 

Unii Europejskiej. 


