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Projekt  z 13 marca 2015 

zatwierdzony przez Sekretarzy Generalnych  

 

 

SPOTKANIE SEKRYTARZY GENERALNYCH  

PARLAMENTÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

 

13 marca 2015, RZYM 

 

KONKLUZJE W SPRAWIE IPEX 

 

 

1. Sekretarze generalni odnotowują  roczny raport dotyczący obecnego stanu IPEX oraz 

dziękują Radzie IPEX za jej pracę w 2014 roku. 

 

2. Sekretarze generalni potwierdzają następujący skład Rady IPEX w czasie luksemburskiej 

prezydencji Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej w okresie 

2015/2016: 

- Włochy (Izba Deputowanych i Senat), przewodnictwo Rady IPEX (z urzędu); 

- Luksemburg (Izba Deputowanych) (z urzędu);  

- Słowacja (Rada Narodowa) (z urzędu) 

- Łotwa (Saeima) (z urzędu); 

- Austria (Rada Narodowa i Rada Federalna);  

- Belgia (Izba Reprezentantów i Senat);  

- Dania (Folketing);  

- Francja (Zgromadzenie Narodowe i Senat);  

- Niemcy (Bundestag);  

- Grecja (Parlament Grecki); 

- Litwa (Seimas);  

- Niderlandy (Senat); 

- Polska (Sejm i Senat);  

- Portugalia (Zgromadzenie Republiki);  

- Rumunia (Izba Deputowanych i Senat);  

- Zjednoczone Królestwo (Izba Gmin);  

- Parlament Europejski  (z urzędu); 

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

Zgodnie z Wytycznymi IPEX, COSAC, ECPRD, Komisja Europejska i Rada biorą udział w 

spotkaniach Rady IPEX i wnoszą do nich swój wkład. 

 

3. Sekretarze generalni gratulują Radzie IPEX przygotowania nowych Wytycznych IPEX (w 

załączeniu). Nowa struktura organizacyjna IPEX z rotacyjnym przewodnictwem Rady 

IPEX, lepsze zdefiniowanie zadań organów IPEX oraz specjalisty IPEX ds. informacji 

powinny przyczynić się do wzrostu efektywności IPEX i wzmocnienia poczucia 

uczestnictwa w nim parlamentów UE.  

 

4. Sekretarze generalni wyrażają wdzięczność dla belgijskiego Senatu za wolę zatrudnienia  

specjalisty IPEX ds. informacji na podstawie belgijskich przepisów prawa pracy. 

Sekretarze generalni doceniają także poparcie ze strony 26 parlamentów narodowych UE 
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dla zaproponowanych uzgodnień dotyczących zatrudnienia specjalisty IPEX ds. informacji 

oraz listy intencyjne dotyczące współfinansowania tego stanowiska w okresie 2015-2016. 

 

5. Sekretarze generalni dziękują Seimasowi Republiki Litewskiej, który przewodniczy 

Radzie IPEX, za zorganizowanie dorocznego spotkania korespondentów IPEX  

9-10 października 2014 w Wilnie. Sekretarze generalni stwierdzają, że roczne spotkanie 

korespondentów IPEX stanowi doskonałą okazję dla współpracy i organizowania 

gruntownych szkoleń dotyczących IPEX dla pracowników zatrudnionych przez 

parlamenty będące gospodarzami spotkań. 

 

6. Sekretarze generalni dziękują duńskiemu parlamentowi za zorganizowanie pierwszej 

konferencji użytkowników IPEX 26 stycznia 2015 w Kopenhadze i biorą pod uwagę raport 

z tej konferencji. Sekretarze generalni zalecają kontynuowanie praktyki organizowania 

takich konferencji jako narzędzia dalszej promocji IPEX, między innymi wśród jego 

użytkowników. 

 

7. Sekretarze generalni z zadowoleniem przyjmują inicjatywę otwarcia debaty na temat roli 

IPEX, która rozpoczęła się na dorocznym spotkaniu korespondentów IPEX w dniach  

9-10 października 2014 w Wilnie, na spotkaniu Rady IPEX 14 listopada 2014 w Brukseli  

i podczas konferencji użytkowników IPEX 26 stycznia 2015 w Kopenhadze. 

Różnorodność opinii na temat roli IPEX będzie wytyczać dalszy rozwój  IPEX jako 

niezbędnego narzędzia współpracy międzyparlamentarnej w UE. 

 

8. Sekretarze generalni uznają stałe wysiłki Rady IPEX i Jednostki Wsparcia Centralnego 

IPEX mające na celu rozszerzenie wykorzystania i poprawę wiarygodności strony 

internetowej IPEX i ułatwienie korzystania z niej przez jej użytkowników. Sekretarze 

generalni dziękują Parlamentowi Europejskiemu za wsparcie i wysiłki na rzecz dalszego 

rozwoju IPEX.  

 


