
Konferencja Przewodniczących Parlamentów 
UE wyznacza cele IPEX.

Sekretarze generalni nadzorują pracę IPEX oraz 
powołują Radę i jej przewodniczącego.

Rada IPEX zapewnia stałe i efektywne zarzą-
dzanie IPEX, jej utrzymywanie oraz realizację 
jej celów.

Specjalista IPEX ds. informacji wspiera Radę w 
wykonywaniu jej zadań, oferuje wsparcie tech-
niczne korespondentom IPEX oraz nadzoruje 
funkcjonowanie strony IPEX.

Korespondenci są powoływani przez sekretarzy 
generalnych poszczególnych izb/parlamentów. 
Raz do roku spotykają się w celu wymiany naj-
lepszych praktyk oraz zapoznania się z nowymi 
funkcjami IPEX.

Inter Parliamentary EU information eXchange
Międzyparlamentarna Wymiana Informacji  

w sprawach UE

www.ipex.eu

Narzędzie 
codziennej 

pracy 
parlamentarnej

IPEX powstała z inicjatywy parlamentów na-
rodowych Unii Europejskiej i rozwija się przy 
wsparciu technicznym ze strony Parlamentu 
Europejskiego. 

Zgodnie z Traktatem z Lizbony, parlamenty 
narodowe badają projekty aktów ustawodaw-
czych UE co do ich zgodności z zasadą pomoc-
niczości, uczestniczą w procedurach zmiany 
traktatów oraz w ocenie unijnych polityk w za-
kresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedli-
wości. Traktat z Lizbony przewiduje również, że 
Parlament Europejski i parlamenty narodowe 
wspólnie określają sposób organizacji i wspie-
rania skutecznej i systematycznej współpracy 
międzyparlamentarnej w ramach Unii. IPEX 
stanowi narzędzie efektywnego wykorzystania  
powyższych uprawnień.

Obecnie 41 izb 28 parlamentów narodowych 
oraz Parlament Europejski korzystają z IPEX 
w codziennej pracy.

O IPEX

Celem IPEX jest wspieranie współpracy mię-
dzyparlamentarnej w Unii Europejskiej poprzez 
dostarczanie platformy elektronicznej wymiany 
informacji w sprawach UE pomiędzy parla-
mentami.

Cele IPEX

Struktura IPEX



MIĘDZYPARLAMENTARNA WYMIANA INFORMACJI WS.UE

Jakie są najnowsze wiadomości?

IPEX udostępnia kalendarz współpracy i wyda-
rzeń międzyparlamentarnych w UE oraz związa-
ne z nimi dokumenty.

IPEX prezentuje postępy i wyniki rozpatrywania 
dokumentów UE w izbach/parlamentach naro-
dowych.

IPEX przedstawia informację o orientacyjnych 
terminach badania pomocniczości.

IPEX, w sekcji Wiadomości z parlamentów, 
publikuje informacje nadsyłane z parlamentów 
państw członkowskich i kandydujących.

IPEX zawiera – w oddzielnej sekcji – opis we-
wnętrznych procedur, a także linki do odpowied-
nich aktów prawnych oraz podmiotów w izbach/
parlamentach narodowych.

IPEX udostępnia także na swoich stronach infor-
macje Konferencji Przewodniczących Parlamen-
tów UE oraz dwóch konferencji międzyparla-
mentarnych: ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej 
i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpie-
czeństwa i Obrony, a także ds. Stabilności, Ko-
ordynacji i Zarządzania Gospodarczego w UE.

IPEX jako źródło informacji
Konto IPEX 
(Mój IPEX):

– pozwala 
na wyszukiwanie 

i zachowywanie wyników

– umożliwia 
ustawianie 

powiadomień

IPEX jako baza danych

Jakie informacje mogę znaleźć w bazie?

Najważniejszym elementem IPEX jest baza Doku-
menty służąca wymianie informacji nt. rozpatry-
wania spraw UE w parlamentach narodowych.

∙ Baza zawiera wszystkie projekty unijnych aktów 
ustawodawczych, dokumenty konsultacyjne 
i informacyjne oraz inne dokumenty UE, a po-
nadto dokumenty związane z rozpatrywaniem 
spraw UE w poszczególnych izbach/parlamentach.

∙ Dokumenty parlamentów narodowych to: uza-
sadnione opinie w sprawie naruszenia zasady 
pomocniczości, opinie w ramach dialogu po-
litycznego z Komisją Europejską i inne istotne 
dokumenty.

∙ Dokumenty w bazie można przeszukiwać we-
dług różnych kryteriów, a wyniki mogą być 
przechowywane, po rejestracji, na własnym 
koncie zwanym Mój IPEX.

IPEX jako sieć

Z kim mogę się kontaktować?

Każdy parlament narodowy/izba oraz Parlament 
Europejski wyznaczają spośród członków swo-
ich administracji korespondentów IPEX, których 
głównym zadaniem jest:

∙ zamieszczanie i aktualizowanie informacji zwią-
zanych z rozpatrywaniem projektów aktów 
ustawodawczych i innych dokumentów UE 
w izbie/parlamencie narodowym,

∙ wymiana informacji, dokumentów i wiadomości 
na temat aktywności izby/parlamentu narodo-
wego w sprawach UE,

∙ uczestniczenie w promocji IPEX,

∙ pełnienie funkcji punktu kontaktowego w spra-
wach związanych z UE i IPEX.

ipex@senat.gov.pl


