
 

 

 

 
 

 

Rola IPEX 

 

W niniejszej krótkiej nocie podsumowano najważniejsze wnioski z debaty w sprawie 

roli IPEX, przeprowadzonej w Radzie IPEX. 

 IPEX jest wielofunkcyjną platformą wspierającą współpracę międzyparlamentarną w 

Unii Europejskiej poprzez organizowanie zasobów ludzkich oraz zapewnianie środków 

technicznych dla elektronicznej wymiany informacji dotyczących wszystkich działań 

parlamentarnych związanych z UE. Pomimo że jest ona skierowana do użytkowników w 

parlamentach, większość treści jest również dostępna dla ogółu społeczeństwa. 

 IPEX to projekt zainicjowany przez Konferencję Przewodniczących Parlamentów UE 

(KPPUE) w Rzymie w 2000 r., a następnie rozwijany zgodnie ze szczegółowymi celami i 

zadaniami określonymi przez samą Konferencję Przewodniczących. Obecny system IPEX 

został uruchomiony w 2006 r. w celu pełnej realizacji mandatu rzymskiej Konferencji 

Przewodniczących z roku 2000. 

 Ramy prawne i polityczne rozwoju i funkcjonowania IPEX określono w Wytycznych w 

sprawie współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej, przyjętych przez Konferencję 

Przewodniczących w 2004 i zmienionych w 2008 r., jak również w Wytycznych IPEX, 

stwierdzając m.in. że IPEX ma na celu wspieranie współpracy międzyparlamentarnej w Unii 

Europejskiej poprzez stworzenie elektronicznej wymiany informacji dotyczących wszystkich 

parlamentarnych działań związanych z UE.   

 W tym kontekście można wywnioskować, że IPEX jest: 

1) wielofunkcyjną platformą wykorzystywaną przez sieć parlamentów UE w celu 

wspierania współpracy międzyparlamentarnej w UE i ułatwiania wymiany informacji i 

dokumentacji, również za pomocą informacji dostarczanych przez sieć 

korespondentów; 

2) projektem, który nie jest ograniczony do parlamentów narodowych, ale który włącza 

też – na równi – Parlament Europejski jako członka wspólnoty parlamentarnej UE; 

3) systemem, który zapewnia wsparcie dla wszystkich związanych z UE działań i zadań 

parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego, takich jak: ogólna kontrola 

dokumentów UE, monitorowanie zgodności projektów aktów ustawodawczych UE z 

zasadą pomocniczości, w tym mechanizm wczesnego ostrzegania, dialog polityczny, 

współpraca międzyparlamentarna, ale także wspólne projekty wspierane przez 

Konferencję Przewodniczących; 



4) stroną internetową adresowaną przede wszystkim do użytkowników parlamentarnych 

(parlamentarzystów, urzędników i grup politycznych) a jednocześnie otwartą dla ogółu 

społeczeństwa (pracownicy naukowi lub inne zainteresowane osoby). IPEX zapewnia 

także uprawnionym użytkownikom możliwość wymiany informacji na wrażliwe 

tematy; 

5) platformą o potrójnej funkcji: kanału informacyjnego, strony stanowiącej kompendium 

danych (reference website) oraz pamięci instytucjonalnej współpracy 

międzyparlamentarnej. 

Skuteczność IPEX jako wielofunkcyjnej platformy współpracy międzyparlamentarnej 

wzrośnie, jeśli każdy parlament narodowy będzie w stanie zapewnić, zgodnie z zaleceniami 

przewodniczących parlamentów UE, informacje o działaniach związanych z UE w języku 

angielskim i/lub francuskim. Jednocześnie mile widziane są wszystkie przyjęte w parlamentach 

UE inicjatywy mające na celu zwiększenie wiedzy o IPEX wśród jego potencjalnych 

użytkowników; stanowią one ważny sposób zwiększenia wykorzystania i wzrostu znaczenia 

IPEX w procesie decyzyjnym w UE.  


