Bruksela, dnia 20 października 2013 r.

Sprawozdanie nr 93/2013

Sprawozdanie z posiedzenia Rady IPEX
Lizbona, 20 września 2013 r.

W dniu 20 września 2013 r. w Lizbonie odbyło się kolejne posiedzenie Rady IPEX. IPEX to
Międzyparlamentarna Wymiana Informacji w Sprawach UE. Na stronie internetowej IPEX
można znaleźć m.in. stanowiska parlamentów narodowych nt. projektów legislacyjnych
Komisji Europejskiej a także szereg interesujących informacji nt. aktywności parlamentów w
sprawach europejskich oraz spotkań międzyparlamentarnych - zarówno tych organizowanych
przez aktualną prezydencję, jak i przez Parlament Europejski.
www.ipex.eu
1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad
Członkowie Rady IPEX zostali powitani przez panią Anę Leal, pełniącą obowiązki
Sekretarza Generalnego Parlamentu Portugalii. Pani Leal powiedziała, że uważa IPEX za
doskonałe narzędzie dla parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego, służące do
wymiany informacji i dokumentów dotyczących spraw europejskich. Podkreśliła jednak
potrzebę intensywniejszej współpracy, ponieważ wymiana międzyparlamentarna nie powinna
być traktowana jako pewnik. Przejawem wspólnych wysiłków i rosnącego znaczenia IPEX-u
jest zobowiązanie do tego, by IPEX był hostem stron internetowych istniejących i przyszłych
konferencji międzyparlamentarnych – w podobny sposób, jak to ma miejsce w przypadku
Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE.
W imieniu Rady IPEX, jej dotychczasowy przewodniczący – pan Horst Risse, sekretarz
generalny niemieckiego Bundestagu, podziękował portugalskiemu parlamentowi za
gościnność i za zorganizowanie drugiego posiedzenia Rady w 2013 roku.
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Rada zatwierdziła porządek obrad, dodając nowy punkt "Sprawy różne": informacje służb IT
Parlamentu Europejskiego nt. eTrustex.

2. Przyjęcie konkluzji z ostatniego posiedzenia Rady IPEX, które miało miejsce w dniu
5 marca2013 r. w Berlinie
Rada IPEX przyjęła konkluzje, które są w załączniku 1, po dokonaniu nieznacznej zmiany w
punkcie 3, akapicie 3, poprzez dodanie słów "parlamentów narodowych" (na wniosek
duńskiego

parlamentu)

i

"Parlamentu

Europejskiego"

(na

wniosek

Parlamentu

Europejskiego):
„Prezydencja została wezwana do przekazania Komisji Europejskiej informacji o
zainteresowaniu parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego otrzymywaniem
wszystkich dokumentów COM i udostępnianiem ich za pośrednictwem IPEX.”
Członkowie Rady IPEX bardzo przychylnie odnieśli się pozytywnej odpowiedzi na tę prośbę,
udzielonej przez wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej - pana Maroša Šefčoviča w
dniu 18 września 2013 roku, znajdującej się w załączniku 2.
Komisja Europejska dodała, że przekaże szczegóły planowanych działań, wynikających z
niniejszej odpowiedzi, w późniejszym terminie.
3. Sprawozdanie przewodniczącego Rady IPEX na temat minionego okresu pracy, w
tym nt. Konferencji Przewodniczących w Nikozji
Członkowie Rady IPEX wysłuchali sprawozdania na temat prac w ramach IPEX-u
przeprowadzonych od ostatniego spotkania Rady IPEX w dniu 5 marca 2013 roku do chwili
obecnej. Przewodniczący poinformował o liście napisanym do przewodniczącego Komisji
Europejskiej, Jose Manuela Barroso, w którym zwrócono się do Komisji z prośbą o
przesyłanie wszystkich dokumentów COM i o pozytywnej odpowiedzi Komisji Europejskiej
na ten list otrzymanej w dniu 18 września 2013 r. (załącznik 2).
Poinformował również, że został przesłany drugi list, napisany przez przewodniczącego Rady
IPEX i skierowany do Sekretarzy generalnych parlamentów, które są lub będą organizatorami
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obecnej i przyszłych międzyparlamentarnych konferencji nt. WPZiB / WPBiO i konferencji
przewidzianej w art. 13 Traktatu o stabilności koordynacji i zarządzaniu (Litwa, Grecja i
Włochy). Przewodniczący Risse dotychczas otrzymał pozytywne odpowiedzi z parlamentów
Litwy i Włoch (załączniki nr 3 i 4).
Parlament Europejski zadeklarował swoją gotowość, jako współorganizator spotkań
międzyparlamentarnych w pierwszym półroczu 2014 roku, do udostępnienia na stronie bazy
IPEX wszystkich informacji i dokumentów dotyczących tych spotkań. Przedstawicielka
Parlamentu Europejskiego potwierdziła, że PE skontaktuje się z greckim parlamentem, jako
współorganizatorem, i zwróci się do niego z prośbą, by również udostępnił informacje i
dokumenty na temat spotkań organizowanych w Grecji na stronie IPEX. Rada dała
przyzwolenie na to, by utworzyć podsekcję w bazie IPEX, która będzie się nazywała:
„Konferencja Przewodniczących UE i inne konferencje międzyparlamentarne”. Do czasu, aż
ta podsekcja zostanie utworzona (do końca roku), poszczególne dokumenty i informacje będą
udostępniane w sekcji „kalendarz IPEX”.
Trzeci list, napisany przez przewodniczącego Rady IPEX do wszystkich parlamentów
narodowych, odnosił się do rocznego wkładu parlamentów w koszty funkcjonowania
stanowiska urzędnika informacyjnego IPEX (IPEX information officer).

Rada z

zadowoleniem przyjęła pomyślne zakończenie procedury finansowej za rok 2013.
Przewodniczący ogłosił, że w 2014 roku składka będzie nieco niższa, ponieważ do
finansowania urzędnika informacyjnego IPEX przyłączył się chorwacki parlament, jako 28.
państwo członkowskie Unii Europejskiej. Kwota należna do zapłacenia w roku 2014 zostanie
podana pod koniec 2013 roku.
Ponadto, Rada IPEX otrzymała sprawozdanie z działalności Jednostki Wsparcia Centralnego
IPEX (ang. Central Support).

4. Osobna sekcja na stronie IPEX poświęcona żółtym kartkom
Rada przeprowadziła debatę na temat wniosku jej członka, pani Reginy Wąsowicz (polski
Sejm), ws. utworzenia na stronie internetowej IPEX sekcji przeznaczonej wyłącznie do
przekazywania informacji nt. procedury żółtej / pomarańczowej kartki lub procedury weta. W
celu zilustrowania, jak miałaby taka sekcja wyglądać, pani Wąsowicz opisała odpowiednią
stronę w bazie polskiego Sejmu.
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Rada z zadowoleniem przyjęła postulat, którego celem jest zapewnienie łatwego dostępu do
informacji już zawartych w bazie IPEX. Ze względu na ograniczone zasoby, Rada
podkreśliła, że cel ten powinien zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie istniejących danych,
które mogą być wyszukiwane i gromadzone poprzez wyszukiwarkę i dzięki znajomości
odpowiednich kroków w wyszukiwaniu informacji. Sugerowano, by sekcja News
(aktualności) w bazie IPEX mogła być wykorzystywana do rozpowszechniania informacji
dostarczonych przez Komisję na temat osiągniętych progów, jeśli chodzi o liczbę
uzasadnionych opinii oraz kroków, które należy dalej podjąć.
Inną metodą informowania może być podkreślenie (zaznaczenie) takiej informacji w sekcji
newsów, aby mogła być ona szybko odnaleziona na stronie internetowej. Można również
pokazać tę informację w nowoutworzonym ‘Centrum zasobów nt. pomocniczości’ w sekcji
dokumentów IPEX. W tym kontekście Rada debatowała nad kwestią, czy IPEX to narzędzie
do wymiany informacji między parlamentami, czy też platforma parlamentów narodowych.
Rada podkreśliła, aby nie koncentrować się wyłącznie na kwestiach pomocniczości, ale
należy mieć na uwadze konieczność wymiany informacji nt. kontroli parlamentarnej (general
scrutiny).
Rada zwróciła się do Jednostki Wsparcia Centralnego IPEX (ang. Central Support), aby
przedstawiła odpowiednią propozycję, która powinna również zawierać konsekwencje
techniczne i finansowe wprowadzenia tych nowych funkcji.

5. Wykorzystanie symboli w IPEX
Rada zatwierdziła informację (tzw. memo) Jednostki Wsparcia Centralnego IPEX (ang.
Central Support), wraz ze wszystkimi załącznikami (przewodnik krok po kroku), a zwłaszcza
z zadowoleniem przyjęła zmodyfikowaną tabelę wyjaśniającą znaczenie symboli. Rada
wyraziła oczekiwanie, że kwestia symboli będzie ważnym tematem do dyskusji podczas
spotkania korespondentów, której celem będzie osiągnięcie porozumienia ws. symboli. Nowa
tabela jest zawarta w załączniku nr 5.
Odpowiedni przewodnik krok-po-kroku zostanie zaprezentowany korespondentom w ramach
istniejących grup partnerskich i na najbliższym spotkaniu korespondentów.
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6. Przygotowanie spotkania korespondentów w roku 2013
Rada z zadowoleniem przyjęła gotowość belgijskiego parlamentu do zorganizowania
spotkania korespondentów, które odbędzie się w dniach 7 i 8 listopada w Brukseli. Rada
zatwierdziła także projekt porządku spotkania korespondentów.
Rada wyznaczyła Jednostce Wsparcia Centralnego IPEX (ang. Central Support) zadanie
przygotowania spotkania korespondentów (a mianowicie zaproszenie mówcy z KE, który
mógłby omówić kwestię problemów, związanych z uzasadnionymi opiniami / dialogiem
politycznym i przedstawić przegląd okresu 2009 r. – 2013 r., podczas którego w mocy
pozostaje Traktat z Lizbony), ze zwróceniem szczególnej uwagi na sesje szkoleniowe,
kwestię symboli, projekty partnerstw oraz kwestię zadań i obowiązków krajowych
korespondentów IPEX.

7. Sprawy różne
Odnośnie REGPEX:
Rada wysłuchała sprawozdania Jednostki Wsparcia Centralnego IPEX (ang. Central Support)
dotyczącego nieformalnego wniosku otrzymanego pocztą mailową z sekretariatu REGPEX
ws. wprowadzenia odrębnego odnośnika bezpośrednio do bazy REGPEXu na stronie
internetowej IPEX. Rada zdecydowała, że urzędnik informacyjny IPEX powinien
odpowiedzieć na list mailowy i zaoferować utworzenie na stronie IPEX linków do REGPEX i
do Komitet Regionów, jak wyjaśniono w załączniku 6. Co ważne, REGPEX i IPEX to są
dwie różne bazy danych, jako że IPEX jest bazą dla parlamentów, które bezpośrednio biorą
udział w procesie kontroli procesu legislacyjnego w UE.
Odnośnie eTrustEx :
Parlament Europejski poinformował Radę o działaniach podjętych w celu uczynienia z bazy
IPEX jednego z pierwszych partnerów Komisji Europejskiej, przystosowanego do odbioru
danych i dokumentów dostarczonych przez webservice (dział odpowiedzialny za obsługę
stron internetowych).
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Odnośnie przyszłego przewodnictwa Radzie IPEX:
Odnośnie pytań dotyczących przyszłego przewodnictwa w Radzie IPEX, Rada wysłuchała
sprawozdania z dotychczas podejmowanych działań na rzecz znalezienia potencjalnego
następcy przewodniczącego Rady IPEX od 2014 roku. Obecny przewodniczący zwrócił się
do parlamentów, które są członkami Rady, by sprawdziły, czy ich parlament nie chce zgłosić
swojej kandydatury na ochotnika do sprawowania tej funkcji i przekazały tę informację do
Bundestagu do dnia 18 października 2013 r.
Jeśli nikt się nie zgłosi do tego czasu, wówczas prezydencja Konferencji Przewodniczących
(Litwa) zostanie wezwana do rozeznania się w tej kwestii i wysłania oficjalnego zapytania do
wszystkich parlamentów narodowych, które są członkami Rady IPEX, zgodnie z pkt 1.2
IPEX Wytycznych IPEX.

http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/international/wytyczne_ipex_2012.pdf
1.2. Sekretarze generalni parlamentów Unii Europejskiej
Sekretarze generalni parlamentów Unii Europejskiej


nadzorują IPEX,



uzgadniają wytyczne oraz istotne zmiany systemu IPEX,



powołują Radę IPEX,



powołują przewodniczącego Rady IPEX spośród sekretarzy generalnych
parlamentów reprezentowanych w Radzie IPEX.

W tym kontekście, duński parlament wstępnie przedstawił propozycję zmiany, która zostanie
doprecyzowana na kolejnym posiedzeniu Rady IPEX w dniu 6 grudnia 2013 r., dotyczącą
modyfikacji wytycznych IPEX. Zmiana ta będzie miała na celu uproszczenie struktury oraz
prac w ramach IPEXu. Chodzi głównie o połączenie kompetencji Jednostki Wsparcia
Centralnego i Rady IPEX, by zwiększyć efektywność ich działań.

Opracowała:
Dr Magdalena Skulimowska
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Conclusions
IPEX Board
Date:

5 March 2013, 9.30 – 13.00 hrs

Location:

Berlin, German Bundestag
Paul Löbe Building, PLH E.800

Participants:
Attachment 1
1. Welcome and approval of the agenda
The Board convened for the first time in the new formula which
was approved during the meeting of the Secretaries General on
11 February 2013 in Nicosia. The new Secretary-General of the
German Bundestag, Mr. Horst Risse, who was re-confirmed as
Chair of the IPEX Board, informed the Board about the administrative changes undertaken at the Bundestag with the aim
of strengthening the capacities for scrutinizing European affairs.
The Board approved the agenda of the meeting.
2. Approval of the conclusions of the last Board meeting,
7 December 2012, Brussels
The Board approved the conclusions

Attachment 2
of its meeting held on 7 December 2012, Brussels. The conclusions will be published as a final version on the IPEX website.
The Board received a report about the findings of a feasibility
study carried out by the Central Support
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Attachment 3
looking into the possibilities of offering the IPEX website as a
portal for future interparliamentary conferences in the same
manner as it is already hosting the Speakers Conference website.
The Board debated the implications of these possible actions,
taking into account the relationship with the countries holding
the presidency of the Council of the EU and the dedicated websites of other interparliamentary conferences, as well as the additional workload for the IPEX Information Officer and means of
reviewing it.
3. The Chair’s report on the last working period, including the
meeting of the Secretaries General, 11 February 2013, Nicosia
The Board received the report about the latest developments
since 7 December 2012. It was agreed that the Board would in
future receive all minutes of the Central Support’s meetings. The
Board debated in particular the prepared offer to host future interparliamentary conferences on IPEX. The Board was aware of
the fact that the proposal is to be considered as a mere offer and
that eventually each conference will have to decide whether it
accepts this offer or not. Furthermore, it was unanimous that this
offer does not only refer to “final” versions of documents. The
Board asked the IPEX Chair to inform the Speakers’ Conference
about these clarifications.
The Board also debated the request to be made by the Speakers
Conference to the European Commission to receive all
documents in future that it sends to the Council but not to the
national Parliaments and the European Parliament. The Board
approved the wording of the draft conclusions of the Speakers
Conference as follows:
“The Speakers welcomed the conclusions of the Meeting of
Secretaries General of national Parliaments of the EU Member
States and of the European Parliament concerning the further
implementation of the IPEX Action Plan adopted in Warsaw in
2012. In addition, the Speakers endorsed the proposal that IPEX
should host documents for further interparliamentary conferences alongside the existing webpage for the Conference of
Speakers. The presidency was asked to address to the European
Commission the interest of the national Parliaments to make the
complete range of its COM documents available to them via
IPEX.”
During the discussion the DK Folketing had asked to add
"transmitted to IPEX and national Parliaments". The European
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Parliament as well requested to add "and to the European
Parliament".
Regarding the transmission of COM documents intended for the
Council only, the Board received an explanation from the Commission that this question touches on legal and political issues
exceeding the provisions of the Treaty of Lisbon and that a response would be given when the Commission receives a formal
request from the Speakers Conference. The Commission expressly re-affirmed that it is bound by the legal texts of Protocol 1
and 2 of the Treaty of Lisbon in terms of what kind of documents
it sends to the national Parliaments and the European Parliament, and that the Commission is entirely fulfilling those legal
obligations. The Board debated the question of whether to enhance the initial proposal for all COM documents to be sent to
IPEX, made by the Secretaries General in Nicosia, by proposing
that they should be sent to national Parliaments and to the
European Parliament. The Board was aware of the implications
for the inter-institutional balance at European level in this
context.
4. Any other business
The Board held a debate about the uniform application of symbols in IPEX and the common understanding of the wording - in
the different languages of the Treaty of Lisbon - referring to the
adoption and sending of Reasoned Opinions from national Parliaments to the Commission. The Board decided to replace the
label “Reasoned Opinion issued” with the label “Reasoned
Opinion sent”, to reflect more closely the explanations given by
the Commission and to offer much clearer information to the
users. The Commission confirmed the Board’s understanding
that the decisive date for acknowledging a Reasoned Opinion as
such is the date it was sent to the European institutions by email
or by post, in which case the postmark date would be taken as
decisive. The national Parliaments were expressly asked to mark
objections about subsidiarity issues as Reasoned Opinions. Considerations about proportionality are dealt with by the Commission in the framework of the Political Dialogue and are not to be
the subject of a Reasoned Opinion. The Board welcomed this
clarification and underlined that it is necessary that the IPEX
Correspondents be involved in the national notification process
when sending a Reasoned Opinion to the European institutions,
and charged the Central Support with putting this issue on the
agenda of the 2013 Correspondents meeting.
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The Board received a preliminary report from its Danish member
about the preparation of an IPEX workshop in Copenhagen in the
framework of the partnership project. The IPEX workshop in
Copenhagen was requested to forward its conclusions to the
Board.
The Board warmly welcomed the willingness of the Belgian Parliament to host the 2013 Correspondents meeting, which shall
take place on 7 and 8 November in Brussels. The Board tasked
the Central Support with further preparations for the Correspondents meeting, with special attention to be given to the training
sessions, the partnership project and the tasks and duties of the
national Correspondents. The members of the Board were asked
to deliver further input about topics to be addressed during the
meeting.
The Board approved the schedule for 2013.

Attachment 4

IPEX Symbols
Symbols indicating General Scrutiny Status.
National parliaments shall use these symbols to indicate the progress of scrutiny regardless of the subsidiarity procedure.
No information available (default setting)
Scrutiny is in progress
Scrutiny is complete
Please note that the
t conclusion of the scrutiny varies from one
Chamber/Parliament to another. Each national Parliament is
responsible for the accuracy of this symbol, according to its
own internal scrutiny procedure, as well as for the information
about the specific scrutiny system of each Chamber/Parliament
available at
http://www.ipex.eu/IPEXL WEB/parliaments/neparliaments.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/neparliaments.do
Alert symbols
A reasoned opinion has been sent.
Please note that the application of this symbol requires the
following before it is applied:
(1) A national parliament finds that a proposal is in breach
of subsidiarity
(2) A reasoned opinion has been sent to the Presidents of
the European Parliament, the Council and the
Commission.
European Commission replies to reasoned opinions can be
found under this symbol.
This symbol may be used at the same time as the [
but can’t be used
use with the [ ] symbol.

] symbol,

Political Dialogue
Opinions from national Parliaments sent under the "Political
Dialogue" to the European Commission and the European
Commission's replies to these.
European Commission replies to opinions sent under the
"Political Dialogue" can be found under this symbol.

A national Parliament makes known its opposition to bridging
clauses.
Please note that this symbol only refers to the cases foreseen
in the Treaty where a national Parliament makes known its
opposition within six months of the date of a notification of
the procedures envisaged in articles 48/7 TEU or 81/3 TFEU.
There is important information to exchange.
National Parliaments can use this symbol whenever they want
to highlight any issue that could be of interest to the other
Parliaments.
This symbol is no longer in use as of 22nd June 2012
2012.
Before this date, the symbol was used to signal that a
subsidi
ubsidiarity
arity procedure was in progress and there were possible
concerns.
This symbol was used during
during the eight week period allowed for
by the Treaty. It was not supposed to be used to merely
indicate that a proposal has been referred to a committee, but
rather if/when there were reasoned concerns about a proposal.
The significance of the symbol was that it would have had
alerted national Parliaments
Parliaments to ongoing procedures in real
realtime.
This symbol was ideally supposed to be removed after the
scrutiny was finished. There were two possible results:
(1) the parliament did not find a breach in subsidiarity and
removed the symbol completely;
(2) A breach in subsidiarity was found and the arrow
symbol was replaced by the R symbol.

Memo of the Central Support
for debate
regarding REGPEX
approved by the IPEX Board, 20 September 2013

Memo
on the cooperation request of REGPEX
With the entry into force of the Treaty of Lisbon, the Committee of Regions has seen its role
extended to following and promoting the application of the subsidiarity principle 1 on local and
regional level.
REGPEX2 is a project started by the Committee of Regions, part of their Subsidiarity
Monitoring Network (SMN)3, a network put into place with the aim to facilitate the exchange
of information regarding EU legislative proposals and the application of the subsidiarity
principle between actors involved at local and regional level.
The REGPEX platform offers a searchable overview of the documents issued by local and
regional actors, part of the SMN, on different EU legislative drafts. On the document page,
links to Eur-Lex, OEIL and Pre-Lex can be found, as well as a link to the matching document
page on IPEX.
At the initiative of REGPEX, several technical meetings with IPEX experts took place, with
the aim of exchanging know-how and good practices.
IPEX and REGPEX are crosslinked.

The REGPEX secretariat wrote an email to the IPEX information officer, on 30 May
2013, containing the following points:
a)
the possibility to have links to REGPEX directly within pages of each initiative/COM
document in IPEX
b)
the location of a link from IPEX to REGPEX: at the moment, the link appears within the
section "National Parliaments", under the heading "Legislative databases". This presentation
is actually both misleading and difficult to find – misleading because the SMN/REGPEX is
not a legislative database
c)
the request to have a link from the homepage of IPEX to REGPEX under a renamed feature
“European institutions and bodies” at the IPEX homepage

1

https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/default.aspx
https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/regpex/Pages/default.aspx
3
https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/thesmn/Pages/default.aspx
2

Answer of the IPEX information officer, on behalf of the Central Support. 31 May 2013:
…“As regards the content of your message, I´m afraid that the issues raised - both of policy
and technical matter - have to be analyzed and debated within the IPEX Central Support and
only after this stage an answer could be formulated. You have to know that all technical and
editorial content of the IPEX platform was developed starting from the blueprints of a
Technical Working Group of national Parliaments and the European Parliament, entrusted
with this mission by the Speakers of European Union Parliaments, to the extent that any
development request have to undergo a certain screening and procedure…”
Decision taken by the IPEX Board, 20 September 2013, Lisbon:
referring to
a)
to take notice of the request of the secretariat of REGPEX
b)
to add a link in the IPEX section About IPEX/Other European institutions” to the Committee
of Regions

Committee of Regions

c)
to take notice of the request of the secretariat of REGPEX
The IPEX information officer is asked to transmit this answer to the request of the secretariat
of REGPEX by email, using the same informal channel as the REGPEX secretariat did.

