
 

 

Konkluzje w sprawie IPEX 

 

(1) Sekretarze generalni odnotowują roczny raport na temat stanu obecnego IPEX  

i dziękują Radzie za jej pracę w 2012 roku. 

(2) Sekretarze generalni uzgadniają skład Rady IPEX w okresie litewskiej Prezydencji 

KPPUE (2013/2014): 

- Parlamenty narodowe, sprawujące poprzednią, obecną i następną Prezydencję 

Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE (Cypr, Izba Reprezentantów; Litwa, 

Seimas, Włochy, Izba Deputowanych i Senat Republiki) 

- Belgia, Izba Reprezentantów i Senat 

- Dania 

- Niemcy, Bundestag 

- Polska, Sejm i Senat 

- Portugalia 

- Wielka Brytania, Izba Gmin 

- Parlament Europejski 

Zgodnie z Wytycznymi IPEX, COSAC, ECPRD, Komisja Europejska i Rada UE 

uczestniczą w spotkaniach Rady i wnoszą do nich swój wkład. 

(3) Sekretarze generalni biorą pod uwagę konkluzje COSAC odnoszące się do IPEX 

wyrażone w 16, 17, i 18 raporcie półrocznym  oraz rezolucję Parlamentu 

Europejskiego w sprawie 18 sprawozdania w sprawie lepszego stanowienia prawa – 

stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności. 

(4) Sekretarze generalni podkreślają swoją determinację dalszego rozwijania IPEX jako 

rzetelnego narzędzia wzajemnej wymiany informacji i dokumentów UE. Sekretarze 

generalni wyrażają poparcie dla wzmocnienia, w tym kontekście, roli krajowych 

korespondentów IPEX, których zachęcają do wykonywania zadań wymienionych  

w załączonym „Opisie zadań i obowiązków krajowego korespondenta IPEX”. 

(5)  Sekretarze generalni uznają działania podjęte w celu jednolitego stosowania 

metadanych i symboli w każdym dossier, publikowania ważnych decyzji parlamentów 

narodowych w języku angielskim i/lub francuskim oraz wykorzystania XML dla 

automatycznego transferu dokumentów i informacji do bazy IPEX. 

(6) Sekretarze generalni z zadowoleniem odnotowują pomyślny rozwój sekcji 

„Wiadomości” na stronie IPEX, w której umieszczane są informacje na temat 

ważnych debat w sprawach europejskich podejmowanych w parlamentach 

narodowych. Zachęcają do korzystania z forów IPEX w celu dzielenia się 

informacjami i dyskutowania nad ważnymi dokumentami, decyzjami i sprawami 

stanowiącymi przedmiot wspólnego zainteresowania. 



(7) Sekretarze generalni z zadowoleniem przyjmują rezultaty przeprowadzonej przez 

Radę IPEX analizy wykonalności projektu goszczenia na platformie IPEX 

internetowych stron konferencji międzyparlamentarnych UE. Sekretarze Generalni 

zwracają się do przewodniczących parlamentów, aby wzięli tę ofertę pod uwagę.   

(8) Sekretarze generalni przyjmują do wiadomości – zgodnie  z konkluzjami KPPUE 

przyjętymi w Warszawie w dniach 20-22 kwietnia 2012 – że Jednostka Wsparcia 

Centralnego IPEX uczestniczyła w międzynarodowych spotkaniach dotyczących ODF 

(Open Document Format), czyli otwartego formatu dokumentów i danych. Sekretarze 

z zadowoleniem przyjmują decyzję Rady IPEX o uczestnictwie w grupie roboczej  

w sprawie otwartego formatu dokumentów i danych powołanej w ramach Global 

Centre for ICT in Parliament, pod warunkiem, że nie spowoduje to żadnych kosztów 

dla IPEX. 

(9) Sekretarze generalni zwracają się do przewodniczących parlamentów o przedłożenie 

Komisji Europejskiej wniosku o udostępnienie parlamentom narodowym wszystkich 

dokumentów COM za pośrednictwem platformy IPEX. 

 

 


