
 

 

SPOTKANIE SEKRYTARZY GENERALNYCH PARLAMENTÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

15 lutego 2016, Luksemburg 

KONKLUZJE W SPRAWIE IPEX 

 

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

Radzie IPEX za jej pracę w 2015 roku. 

 

2. Sekretarze generalni potwierdzają następujący skład Rady IPEX w czasie słowackiej prezydencji 

Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej w okresie 2016/2017: 

- Luksemburg (Izba Deputowanych), przewodnictwo Rady IPEX (z urzędu); 

- Włochy (Izba Deputowanych i Senat) (z urzędu); 

- Słowacja (Rada Narodowa) (z urzędu); 

- Niderlandy (Izba Deputowanych i Senat) (z urzędu); 

- (lista do uzupełnienia zgodnie z informacjami pozyskiwanymi przez przewodniczącego Rady)  

- 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 dziękują Radzie IPEX oraz włoskiemu parlamentowi, który sprawuje jej 

przewodnictwo, za wysiłki podejmowane w celu wdrożenia nowych Wytycznych przyjętych w 

Rzymie 13 marca 2015 roku. Sekretarze generalni doceniają fakt, że mechanizm rotacyjnego 

przewodnictwa został pomyślnie wdrożony i ufają, że doprowadzi to do zwiększenia poczucia 

uczestnictwa w IPEX wśród wszystkich parlamentów UE. 

 

4. Sekretarze generalni wyrażają wdzięczność austriackiemu parlamentowi za zorganizowanie 

dorocznego  spotkania  korespondentów IPEX w dniach 5-6 listopada 2015 w Wiedniu. 

Przypominają o znaczeniu dorocznych spotkań korespondentów IPEX, które stanowią doskonałą 

okazję dla zacieśniania współpracy (networking) i zachęcają korespondentów, aby byli 

promotorami gruntownych szkoleń dla urzędników parlamentarnych. Sekretarze generalni 

dziękują również Izbie Deputowanych Luksemburga i Parlamentowi Europejskiemu za 

organizację spotkań Rady IPEX, które odbyły się w Luksemburgu 29 czerwca 2015 oraz w 



Brukseli 2 października 2015. 

 

5. Sekretarze generalni wyrażają wdzięczność zarówno belgijskiemu Senatowi za umożliwienie 

formalnego zatrudnienia - począwszy od stycznia 2015 – specjalisty IPEX ds. informacji, jak i 

Parlamentowi Europejskiemu za zapewnienie logistyki i infrastruktury. 

 

6. Sekretarze generalni, potwierdzając znaczenie dalszej praktyki organizowania konferencji 

użytkowników IPEX, zgadzają się, aby przed zorganizowaniem kolejnego spotkania skupić się 

najpierw na wdrożeniu wyników konferencji, która odbyła się w Kopenhadze 26 stycznia 2015 

roku – zgodnie z raportem z tej konferencji przedłożonym przez Radę, i upoważniają Radę do 

działań w tej sprawie. 

 

7. Sekretarze generalni dziękują Radzie za owocną debatę na temat roli IPEX oraz - biorąc pod 

uwagę notę końcową sporządzoną w tej sprawie - wyrażają zgodę na jej treść. 

 

8. Sekretarze generalni wzywają Radę IPEX do przedstawienia propozycji strategii cyfrowej w celu 

zapewnienia platformie IPEX kompleksowej i skutecznej strategicznej podstawy dla 

średniookresowego programu prac realizowanego przez rotacyjne przewodnictwo. 


