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Sprawozdanie z działalności IPEX od czasu pierwszego 3-letniego Programu pracy
Program pracy 2017-2020
Pierwszy trzyletni Program pracy IPEX został przyjęty 19 maja 2017 i obejmował słowackie (2017-180,
estońskie (2018-19) i austriackie (2019-20) przewodnictwo w Radzie IPEX. Program pracy
koncentrował się na kwestiach rozwijania promocji IPEX, wzmacniania sieci IPEX i usprawniania
systemu cyfrowego IPEX. Podjęto wiele inicjatyw, zbudowano różne narzędzia i rozwiązania
techniczne, aby wspierać współpracę wewnętrzna i zewnętrzną, aby ułatwiać pracę korespondentów,
promować IPEX i opracować nowe funkcje bazy, a wreszcie stworzyć nową stronę internetową.
Przegląd wyników Programu pracy IPEX na lata 2017-2020 został przygotowany przez grupę roboczą
pod przewodnictwem austriackiej prezydencji i przyjęty przez Radę 15.10.2019. Przegląd stanowi
załącznik do niniejszego dokumentu.

Odnawialny program pracy 2021-2023
Program pracy przyjęty w 2017 wygasł w 2020 roku. Stworzenie nowego programu pracy było głównym
zadaniem Rady w czasie fińskiego przewodnictwa. Pewne innowacje w programie pracy były
dyskutowane na posiedzeniach Rady w październiku i listopadzie 2020. Statyczny program obejmujący
okres trzyletni został zastąpiony przez Odnawialny program pracy (OPP), który ma również 3-letni
horyzont lecz jest rozpatrywany co roku. Odnawialny program pracy wprowadza też doroczny przegląd
celów długoterminowych, wykraczających poza cykl rozwojowy obecnej technicznej platformy IPEX.
Chodzi o zapewnienie, aby nie było luk między kolejnymi programami pracy, a niezbędne techniczne
modyfikacje były planowane w sposób systematyczny i na czas. Odnawialny program pracy został
napisany tak, aby lepiej odzwierciedlać rolę Rady zgodnie z Wytycznymi IPEX. OPP w nowej formule
stanowi zwięzłą listę zadań, kryteriów i terminów. Rada przyjęła OPP na posiedzeniu 8 marca 2021.
OPP stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
Projekt OPP był de facto podstawą pracy grup roboczych powołanych przez Radę w październiku 2020.

Uruchomienie platformy IPEX w.3
Uruchomienie nowej wersji strony IPEX i całościowa modernizacja funkcjonalności IPEX były
podstawowym celem Programu z 2017 roku. Parlament Europejski przyjął całkowitą odpowiedzialność
za stronę informatyczną i koszty tego projektu. Grupy robocze IPEX oraz specjalista ds. informacji
poświęcili wiele czasu na projektowanie interfejsu, adaptacje językowe, szkolenia i promocję, które
sprawią, że IPEX będzie działał.

Funkcjonowanie IPEX
Dane liczbowe dotyczące działalności IPEX, zestawione przez specjalistę ds. informacji, są załączone do
niniejszego sprawozdania.

