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Spotkanie Sekretarzy Generalnych Parlamentów Unii 
Europejskiej 

24 stycznia 2022,  Lublana (wideokonferencja) 
 
 

 
 

Konkluzje w sprawie IPEX 
 

1. Sekretarze Generalni przyjmują do wiadomości roczne sprawozdanie na temat obecnego 

stanu IPEX i dziękują Radzie IPEX za jej pracę w roku 2021. 

 
2. Sekretarze Generalni potwierdzają następujący skład Rady IPEX w czasie słoweńskiego 

przewodnictwa w Radzie IPEX, które rozpocznie się po Konferencji Przewodniczących 

Parlamentów Unii Europejskiej w dniach 28–29 marca 2022 w Brdo pri Kranju: 

 
Członkowie Rady z urzędu: 

- Słowenia (Zgromadzenie Narodowe, Rada Narodowa) – przewodniczący Rady IPEX 

- Czechy (Izba Poselska, Senat) 

- Hiszpania (Kortezy Generalne) 

- Francja (Zgromadzenie Narodowe, Senat) 

- Parlament Europejski 

 
Parlamenty narodowe wyrażające chęć wspierania Rady i jej działań: 

- Austria (Rada Narodowa, Rada Federalna) 

- Belgia (Izba Reprezentantów) 

- Dania (Parlament Duński) 

- Niemcy (Bundestag) 

- Grecja (Parlament Grecki) 

- Węgry (Zgromadzenie Narodowe) 

- Irlandia (Izby Oireachtas) 

- Włochy (Izba Deputowanych, Senat) 

- Luksemburg (Izba Deputowanych) 

- Polska (Sejm, Senat) 

- Portugalia (Zgromadzenie Republiki) 

- Rumunia (Izba Deputowanych, Senat) 

- Szwecja ( Szwedzki Riksdag) 

- Niderlandy (Senat) 
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Zgodnie z Wytycznymi IPEX, w spotkaniach Rady IPEX uczestniczą także i wnoszą do 
nich swój wkład: specjalista IPEX ds. informacji, COSAC, ECPRD, Komisja Europejska  
i Rada. 

 
3. Sekretarze Generalni przyjmują z zadowoleniem uruchomienie w październiku 2021 r. 

nowej wersji strony internetowej IPEX. Nowa strona internetowa ma zasadnicze 

znaczenie dla utrzymania centralnej roli IPEX jako systemu informacyjnego 

dotyczącego spraw UE i dla przyszłości IPEX jako punktu kompleksowej obsługi w 

zakresie współpracy międzyparlamentarnej w UE. Sekretarze Generalni serdecznie 

dziękują Parlamentowi Europejskiemu za jego starania i zaangażowanie w 

finansowanie nowej strony internetowej IPEX, a także wszystkim podmiotom 

zaangażowanym w utworzenie IPEX v3.  

 

4. Sekretarze Generalni z zadowoleniem przyjmują nową podstronę poświęconą 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz możliwość wyeksponowania wkładu 

parlamentów narodowych w ten szczególnie istotny projekt przyszłości.  

 

5. Sekretarze Generalni z zadowoleniem przyjmują koncepcję wzmocnienia współpracy 

międzyparlamentarnej także w odniesieniu do inicjatyw dotyczących państw 

sąsiadujących lub innych państw trzecich albo regionów poza Unią Europejską. 

Sekretarze Generalni uważają, że w Unii opartej na wspólnych wartościach, 

określonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, dzielenie się najlepszymi praktykami 

przez parlamenty jest ważnym narzędziem utrzymywania i wspierania tych wartości. 

W związku z tym Sekretarze Generalni ze szczególnym zadowoleniem przyjmują 

utworzenie Sieci Wsparcia Demokracji oraz uruchomienie specjalnej sekcji na stronie 

internetowej IPEX v3. 

 

6. Sekretarze Generalni przyjmują do wiadomości bieżącą realizację trzyletniego 

Programu pracy IPEX (2021-2023) i wzywają do wdrożenia zaplanowanych działań 

poprzez grupy robocze.  

 

7. Sekretarze Generalni odnotowują intensywne działania szkoleniowe i informacyjne 

związane z nową stroną internetową. Uważają, że informacje na temat nowych funkcji 

i znajomość zaplecza technicznego są niezbędne dla skutecznego korzystania z nowej 

strony internetowej. 

 

8. Sekretarze Generalni przyjmują do wiadomości dyskusje przeprowadzone w Radzie 

IPEX na temat potrzeby zmiany Wytycznych IPEX przyjętych w marcu 2015 r. w 

Rzymie. Sekretarze Generalni podzielają stanowisko Rady, że obecne Wytyczne IPEX 

w niedostatecznym stopniu odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby i możliwości 

korespondentów, jakie dla ich pracy stwarza  IPEX v3. W związku z tym Sekretarze 

Generalni zwracają się do przyszłego słoweńskiego przewodnictwa Rady IPEX o 

rozpoczęcie przeglądu Wytycznych IPEX, biorąc pod uwagę zmiany, które są konieczne 

ze względu na nową stronę internetową. 

 



Deutscher Bundestag Bundesrat 

3 

 

 

9. Sekretarze Generalni z zadowoleniem przyjmują informację, że Spotkanie 

Korespondentów IPEX zostało zorganizowane w dniach 28-29 października 2021 w 

Berlinie w siedzibie Bundesratu. Sekretarze Generalni dziękują niemieckiemu 

przewodnictwu Rady IPEX za zaoferowanie uczestnikom możliwości wzięcia udziału w 

spotkaniu w sposób, jaki uznali oni za właściwy, poprzez organizację spotkania 

hybrydowego. Sekretarze Generalni podkreślają znaczenie dorocznego Spotkania 

Korespondentów IPEX jako doskonałej okazji do nawiązywania kontaktów i dalszego 

zachęcania korespondentów do promowania IPEX w ramach swoich parlamentów i 

sieci.  

 

10. Sekretarze Generalni wzywają Radę IPEX do dokonania szczegółowej analizy 

oczekiwań użytkowników IPEX w celu zwiększenia łatwości korzystania z systemu. 

Sekretarze Generalni zalecają zorganizowanie trzeciej konferencji użytkowników IPEX, 

kiedy tylko pozwolą na to warunki, oraz wzywają wszystkie parlamenty narodowe, aby 

rozważyły możliwość goszczenia takiego spotkania.  

 

11. Sekretarze Generalni z zadowoleniem przyjmują inicjatywę pogłębienia wymiany 

pomiędzy IPEX a środowiskiem naukowym w czasie niemieckiego przewodnictwa. 

Sekretarze Generalni widzą potencjał dalszego rozwoju IPEX poprzez zwiększoną 

wymianę i wzywają do kontynuowania dialogu.  

 

12. Sekretarze Generalni uważają, że terminowe i wiarygodne udostępnianie informacji 

w ramach IPEX ma zasadnicze znaczenie. Podkreślają kluczową rolę korespondentów 

w dostarczaniu informacji. Jak stwierdzono w trakcie wymiany poglądów  

z przedstawicielami środowisk akademickich podczas Spotkania Korespondentów  

w Berlinie, Sekretarze Generalni zachęcają korespondentów IPEX do zamieszczania 

treści na stronie internetowej IPEX. 

 

13.  Sekretarze Generalni z zadowoleniem przyjmują inicjatywę niemieckiego 

przewodnictwa w sprawie ustanowienia nowego cyfrowego formatu dyskusji („IPEX 

NOW”) jako nieformalnego zdalnego spotkania w ramach sieci IPEX w celu 

zintensyfikowania wymiany pomiędzy korespondentami IPEX. Sekretarze Generalni 

zachęcają przyszłych przewodniczących Rady IPEX do dalszego korzystania z formatu 

cyfrowego.  

 

14. Sekretarze Generalni dziękują belgijskiemu Senatowi za kontynuowanie zatrudnienia 

specjalisty IPEX ds. informacji.  

 


