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Projekt konkluzji w sprawie IPEX 
 
 

1. Sekretarze generalni odnotowują roczny raport dotyczący obecnego stanu IPEX i dziękują Radzie 
oraz Izbie Deputowanych Wielkiego Księstwa Luksemburga, która sprawuje jej przewodnictwo, 
za pracę w 2016 roku.  
 

2. Sekretarze generalni potwierdzają następujący skład Rady IPEX w czasie estońskiej prezydencji 
Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej w okresie 2017/2018:  

 
– Słowacja (Rada Narodowa), przewodnictwo Rady IPEX (z urzędu);  

– Estonia (Riigikogu) (z urzędu);  

– Austria (Rada Narodowa i Rada Federalna) (z urzędu);  

– Malta (Izba Reprezentantów) (z urzędu);  

– Parlament Europejski (z urzędu);  

– Belgia (Izba Reprezentantów i Senat);  

– Dania (Folketing);  

– Francja (Zgromadzenie Narodowe i Senat);  

– Niemcy (Bundestag);  

– Grecja (Parlament Grecji);  

– Luksemburg (Izba Deputowanych);  

– Polska (Sejm i Senat);  

– Portugalia (Zgromadzenie Republiki) 

– Rumunia (Izba Deputowanych i Senat);  

– Niderlandy (Izba Reprezentantów i Senat);  

– każdy inny parlament, który pragnie uczestniczyć w pracach Rady IPEX.  

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 dziękują Radzie IPEX oraz Izbie Deputowanych Wielkiego Księstwa 
Luksemburga, która sprawuje jej przewodnictwo, za opracowanie strategii cyfrowej IPEX „w celu 
zapewnienia platformie IPEX kompleksowej i skutecznej strategicznej podstawy dla 
średniookresowego programu prac realizowanego przez rotacyjne przewodnictwo”1. Sekretarze 
generalni oficjalnie zatwierdzają przedłożony im dokument dotyczący strategii cyfrowej. 
Sekretarze generalni przyjmują do wiadomości, że prowadzone są prace nad średniookresowym 

                                                           
1 Konkluzje przyjęte na spotkaniu Sekretarzy Generalnych Parlamentów UE w Luksemburgu 15 lutego 2016. 
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programem prac. Program ten zostanie opracowany pod kierunkiem Rady IPEX, a następnie przez 
nią przyjęty.  
 

4. Sekretarze generalni dziękują Radzie IPEX oraz Izbie Deputowanych Wielkiego Księstwa 
Luksemburga, która sprawuje jej przewodnictwo, za pracę włożoną w opracowanie podręcznika 
korespondentów, który ma stanowić wsparcie dla korespondentów IPEX. Podręcznik prezentuje 
w ogólnym zarysie, w jaki sposób IPEX wpisuje się w ramy współpracy międzyparlamentarnej, a 
ponadto zawiera informacje dotyczące funkcjonalności strony internetowej oraz wskazówki, jak 
należy zamieszczać informacje na platformie IPEX.  

 
5. Sekretarze generalni dziękują Radzie IPEX oraz Izbie Deputowanych Wielkiego Księstwa 

Luksemburga, która sprawuje jej przewodnictwo, za opracowanie ulotki IPEX, która stanowi 
instrument promocji IPEX w parlamentach narodowych/izbach oraz poza nimi – wśród grup 
zainteresowanych działalnością parlamentów. Sekretarze generalni dziękują Izbie Deputowanych 
Wielkiego Księstwa Luksemburga za pokrycie kosztów projektu i opracowania graficznego ulotki 
oraz z zadowoleniem przyjmują koncepcję pozostawienia w gestii parlamentów narodowych/izb 
przetłumaczenia jej na ich języki urzędowe.  
 

6. Sekretarze generalni wyrażają wdzięczność Izbie Deputowanych Wielkiego Księstwa 
Luksemburga za zorganizowanie dorocznego spotkania korespondentów IPEX w dniach 1-2 
grudnia 2016 r. w Luksemburgu. Podkreślają znaczenie dorocznych spotkań korespondentów 
IPEX, które stanowią doskonałą okazję dla zacieśniania współpracy (networking) i zachęcają 
korespondentów, aby byli promotorami IPEX w swoich parlamentach.  

 

7. Sekretarze generalni dziękują Parlamentowi Europejskiemu za organizację spotkania Rady IPEX 
w Brukseli dnia 21 października 2016 roku.  

 

8. Z uwagi na to, że liczba listów intencyjnych parlamentów/izb przekroczyła przewidziany próg co 
najmniej 15 parlamentów narodowych z co najmniej 15 państw członkowskich, sekretarze 
generalni przyjmują do wiadomości, że program współfinansowania specjalisty IPEX ds. 
informacji wszedł w życie.  

 

9. Sekretarze generalni dziękują belgijskiemu Senatowi za zatrudnienie specjalisty IPEX ds. 
informacji na czas nieokreślony, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., oraz za przejrzystość w 
zarządzaniu kosztami tego stanowiska. Dziękują również Parlamentowi Europejskiemu za 
zapewnienie logistyki i infrastruktury.  

 


