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1. Spotkania w ramach przewodnictwa słowackiego 

Od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Słowacja po raz pierwszy w swojej historii sprawowała 

prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. W 2017 r. Republika Słowacka przejęła również od 

parlamentu Luksemburga przewodnictwo w IPEX. 

Podczas tego przewodnictwa Rada Narodowa Republiki Słowackiej zorganizowała następujące 

wydarzenia: 

- trzy spotkania Rady IPEX (19 maja 2017 r. i 19 stycznia 2018 r. w Bratysławie oraz  

12 października 2017 r. w Brukseli) 

- doroczne spotkanie korespondentów IPEX (15-16 listopada 2017 r.) 

- dziewięć spotkań grup roboczych (wzmacnianie sieci IPEX – dwa spotkania  

w Bratysławie i jedno w Brukseli; rozwijanie promocji IPEX – dwa spotkania  

w Bratysławie i jedno w Brukseli; usprawnienie systemu cyfrowego IPEX – dwa spotkania  

w Bratysławie i jedno w Brukseli). 

Podczas słowackiego przewodnictwa działało pięć grup roboczych: 

1) grupa robocza ds. instytucji, której przewodniczył pan Calin Racoti, specjalista IPEX ds. 

informacji; 

2) grupa robocza ds. wzmacniania sieci IPEX, której przewodniczył pan Mongin Forrest; 

3) grupa robocza ds. rozwijania promocji IPEX, której przewodniczyła pani Birgit von Pflug; 

4) grupa robocza ds. usprawnienia systemu cyfrowego IPEX, której przewodniczył pan Hilbert 

Gerard; 

5) grupa robocza ds. organizacji spotkania korespondentów IPEX, której przewodniczyła pani 

Petra Ďurinová. 

Chciałbym  podziękować  członkom  Rady  IPEX,  którzy  przewodniczyli  grupom  roboczym,  za  ich 

aktywne zaangażowanie oraz determinację w realizacji celów wyznaczonych przez Radę IPEX. 

Uważam również za istotne poinformowanie o liście, jaki przewodnictwo słowackie otrzymało od 

przewodniczącego estońskiej Komisji ds. UE w sprawie wzajemnego powiązania strony 

internetowej COSAC i platformy IPEX. W liście zauważono, że IPEX  

wyznaczył sobie w Strategii cyfrowej m.in. cel otrzymywania od parlamentów narodowych 

informacji w sprawie parlamentarnego wymiaru prezydencji Rady UE. Jednym z ważnych formatów 

współpracy, który wzbogaca wymiar parlamentarny prezydencji w UE, jest Konferencja Komisji do 

Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC). W związku z powyższym, przewodniczący 

Komisji ds. UE, Pan Toomas Vitsut pragnie zachęcić Radę do przeanalizowania sposobów 

wzajemnego powiązania strony internetowej COSAC i platformy IPEX oraz sformułowania 

propozycji w tym zakresie. 

Podczas spotkania Rady 12 października 2017 r. w Brukseli miała miejsce wymiana poglądów nt. 

wspomnianego wyżej listu. Uzgodniono, że Pan Guspan, jako przewodniczący IPEX, wyśle list do 

przewodniczącego estońskiej Komisji ds. UE i zaoferuje obsługę strony internetowej. 

Podczas tego samego spotkania Rada przedyskutowała propozycję pani Birgit von Pflug, aby 

aktywnie promować stronę IPEX jako platformę dla Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej 

Europolu. Rada uzgodniła również, że pan Guspan, jako przewodniczący IPEX, wyśle list do 

współprzewodniczących Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu i zaoferuje usługi 

strony internetowej IPEX. Pan Guspan wysłał już oba listy. 



List do COSAC był przedmiotem dyskusji delegacji narodowych i przedstawicieli instytucji UE 

podczas LVIII posiedzenia COSAC, które odbyło się w Tallinie 27 i 28 listopada. W konkluzjach  

z LVIII COSAC politycy krajowi zachęcają „Sekretariat COSAC i Radę IPEX do współpracy na rzecz 

zacieśnienia wzajemnych powiązań między stroną internetową COSAC i platformą IPEX” oraz do 

szukania sposobów ich dalszej integracji. 

W odniesieniu do listu do współprzewodniczących Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej 

Europolu (GWKP), otrzymaliśmy list od Pana Raivo Aeg, przewodniczącego delegacji parlamentu 

Estonii do GWKP. W liście wyraził on poparcie dla pomysłu umieszczenia strony internetowej Grupy 

ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu na platformie IPEX. Jego zdaniem, posiadanie 

wszystkich związanych z nią dokumentów w jednej bazie danych i ich udostępnianie na jednej 

stronie internetowej byłoby niezwykle wygodne, a IPEX byłby idealny dla tych celów, ponieważ 

zawiera wszystkie informacje i dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej. Pan Raivo 

Aeg zaznaczył również, że parlament estoński nie jest jedynym przewodniczącym spotkań Grupy ds. 

Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu i dlatego ma nadzieję, że otrzyma wkrótce pozytywny 

odzew także od Parlamentu Europejskiego.  

 

2. Nowy porządek przewodnictw 

Drodzy Koledzy, jak zapewne wiecie, na naszym spotkaniu w Bratysławie 20 i 21 lutego 2017 r., 

potwierdziliśmy skład Rady IPEX podczas estońskiego przewodnictwa Konferencji 

Przewodniczących Parlamentów UE w 2017/2018. Pragnę poinformować Państwa o składzie Rady 

IPEX w 2018/2019, który jest następujący: 

- przewodniczący Rady: Słowacja (z urzędu) – do Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii 

Europejskiej1; 

- członkowie Rady z urzędu: Estonia (przewodnictwo po Konferencji Przewodniczących Parlamentów 

Unii Europejskiej2), Austria, Bułgaria i Parlament Europejski; 

- członkowie, którzy pragną uczestniczyć w pracach Rady i jej działalności: Niemcy (tylko Bundestag) 

i Szwecja. 

Oczywiście specjalista IPEX ds. informacji, Sekretariat COSAC, ECPRD, Komisja Europejska  

i Rada UE uczestniczą w spotkaniach Rady IPEX i wnoszą swój wkład (zgodnie z Wytycznymi IPEX). 

Zmieniony porządek przewodnictw przewiduje, że Estonia przejmie przewodnictwo w IPEX od Rady 

Narodowej Republiki Słowackiej w kwietniu 2018 r. podczas Konferencji Przewodniczących 

Parlamentów Państw Członkowskich UE, która odbędzie się w Tallinie 23-24 kwietnia 2018 roku. 

 

3. Przyjęcie Programu prac IPEX na lata 2017-2020 

Rada IPEX przyjęła Program pracy IPEX 2017-2020 podczas spotkania  

w Bratysławie 19 maja 2017 roku. Trzyletni program pracy został przygotowany przez grupę roboczą 

ds. strategii cyfrowej i programu prac, która została utworzona przez Radę  

2 października 2015 roku. Zasady proceduralne mające zastosowanie do programu pracy zostały 

określone w Strategii cyfrowej, przyjętej przez sekretarzy generalnych na spotkaniu w Bratysławie. 

Wykonanie Programu pracy leży w gestii grup roboczych. Grupy robocze pracują zgodnie z 

                                                           
1 w 2018 – przyp. red. 
2 w 2018 – przyp. red. 



mandatami zatwierdzonymi przez Radę IPEX i przedkładają Radzie do zatwierdzenia swoje 

konkluzje w formie planów działań (art. 7 Wytycznych IPEX), jak również regularnie 

prezentują postępy prac. 

Ponadto Rada na spotkaniu w Bratysławie 19 maja 2017 r. nominowała przewodniczących i 

członków nowych grup roboczych utworzonych do każdego z priorytetów określonych  

w Programie pracy 2017-2020. Rada uzgodniła, że parlamenty będą mogły oddelegować wybrane 

przez siebie osoby do reprezentowania parlamentu w określonej grupie roboczej. Podczas dyskusji 

na temat składu grup roboczych niektórzy członkowie Rady zaoferowali swoje wsparcie, chociaż nie 

są formalnie członkami konkretnych grup. 

 

 

Składy grup roboczych i ich mandaty są następujące: 

Grupa robocza Przewodniczący Członkowie Mandat 

1. wzmacnianie sieci IPEX parlament duński 1. parlament austriacki  
2. estoński Riigikogu  
3. luksemburska Izba 

Deputowanych 
4. belgijski Senat 
5. rumuńska Izba Deputowanych 

i Senat 
6. niderlandzkie Stany Generalne 

określony w pkt III.1 
Programu pracy 

2. rozwijanie promocji 
IPEX 

niemiecki 
Bundestag 

1. polski Senat 
2. Parlament Europejski 
3. grecka Izba Deputowanych 
4. włoska Izba Deputowanych 
5. maltańska Izba 

Reprezentantów 

określony w pkt III.2 
Programu pracy 

3. usprawnienie systemu 
cyfrowego IPEX 

Parlament 
Europejski 

1. polski Sejm 
2. Rada Narodowa Republiki 

Słowackiej 
3. włoski Senat 
4. Riksdag (Szwecja) 
5. Izba Deputowanych 

(Luksemburg) 

określony w pkt III.3 
Programu pracy 

 

4. Spotkanie korespondentów IPEX 

 

Rada Narodowa Republiki Słowackiej miała również zaszczyt organizować 15-16 listopada 2017 r. w 

Bratysławie spotkanie korespondentów IPEX. W spotkaniu korespondentów udział wzięło 52 

uczestników reprezentujących 24 państwa członkowskie i 4 państwa kandydujące. 

 

Na podstawie propozycji grupy roboczej ds. organizacji spotkania korespondentów, której 

przewodniczyła pani Petra Ďurinová z Rady Narodowej Republiki Słowackiej, członkowie Rady 

przyjęli projekt programu. Pierwszy dzień spotkania obejmował dwa szkolenia organizowane przez 

specjalistę IPEX ds. informacji. Jedno szkolenie było przeznaczone dla nowych korespondentów, a 

drugie dla bardziej doświadczonych korespondentów.  



Drugiego dnia uczestnicy zebrali się w sali konstytucyjnej historycznego budynku Rady Narodowej 

Republiki Słowackiej w celu przedyskutowania sprawozdania przewodniczącego nt. działalności 

Rady IPEX. Następnie zorganizowano trzy warsztaty – jeden dla każdego z trzech priorytetów 

określonych w Programie pracy (wzmacnianie sieci IPEX, rozwijanie promocji IPEX, usprawnienie 

systemu cyfrowego IPEX). Przewodniczący właściwej grupy roboczej przewodniczył 

odpowiedniemu warsztatowi. Pozwoliło to każdej z grup roboczych przedyskutować swój mandat 

oraz pomysły bezpośrednio z korespondentami. Ponadto warsztaty zostały zorganizowane  

w dwóch turach czasowych – każda z grup roboczych była reprezentowana w obu turach. Każdy 

warsztat trwał 90 minut, więc była rzeczywista możliwość dla korespondentów IPEX do dyskusji. Po 

warsztatach ostatnim punktem programu była informacja zwrotna od przewodniczących 

warsztatów. 

 

5. Przyszłość IPEX 

IPEX, jako platforma wzajemnej wymiany informacji pomiędzy parlamentami narodowymi i 

Parlamentem Europejskim w sprawach UE, przeszła ewolucję i wiele zmian od swego początku w 

2000. Postrzegam tę platformę jako bardzo użyteczny i wiarygodny instrument wymiany informacji 

międzyparlamentarnej, jak również tworzenia sieci kontaktów. Ważne jest, aby nie zapominać o 

ludziach, którzy biorą udział, z entuzjazmem i  zaangażowaniem, w pracach nad promowaniem i 

udoskonalaniem IPEX. W tym miejscu chciałbym zachęcić wszystkie kolejne parlamenty sprawujące 

przewodnictwo do kontunuowania tej pracy oraz uznania znaczenia wysiłków osób związanych z 

IPEX do osiągania jak najlepszych rezultatów na rzecz przyszłości IPEX. Parlamenty sprawujące 

przewodnictwo muszą dbać o ciągłe ulepszenia, innowacje i inicjatywy. Parlamenty sprawujące 

przewodnictwo muszą być nastawione na inicjatywy na rzecz przyszłości IPEX. Strategia cyfrowa 

oraz 3-letni Program pracy pokazują jasno, że IPEX jest gotowy do zmierzenia się z nowymi 

wyzwaniami i do patrzenia w przyszłość. 

 


