Het doel van IPEX
Het doel van IPEX is om de
interparlementaire samenwerking te
ondersteunen door een platform te bieden
voor de digitale uitwisseling van EUinformatie tussen de parlementen van de EU.
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De structuur van IPEX
De Conferentie van de Voorzitters van de EUparlementen bepaalt de doelstellingen van
IPEX.
De Secretarissen-generaal van de EUparlementen houden toezicht op de
werkzaamheden van IPEX en wijzen de IPEXRaad en zijn Voorzitter aan.
De IPEX-Raad staat in voor het doeltreffend
management en het onderhoud van IPEX, en
voor het bereiken van de doelstellingen.
De IPEX Information Officer assisteert de
Raad in de uitvoering van de taken, biedt
technische bijstand en ondersteunt het
netwerk van de nationale IPEXcorrespondenten. De Information Officer is
ook verantwoordelijk voor het functioneren
van de website.
De nationale correspondenten worden
aangewezen door de Secretaris-generaal van
hun parlement/ kamers. Zij vergaderen
jaarlijks om best practices uit te wisselen en
om zich vertrouwd te maken met nieuwe
functionaliteiten van IPEX.

Over IPEX
IPEX werd opgestart op initiatief van de
nationale parlementen van de EU en is
ontwikkeld met de technische bijstand van het
Europees Parlement.
Onder het Verdrag van Lissabon toetsen
nationale parlementen de wetgevende
voorstellen van de Europese Commissie aan
het subsidiariteitsbeginsel, nemen ze deel aan
de herziening van de EU-verdragen en aan de
evaluatie van EU-beleid over vrijheid,
veiligheid en justitie. Het Verdrag van
Lissabon geeft specifiek aan dat het Europees
Parlement en de nationale parlementen
gezamenlijk zorgen voor een efficiënte
organisatie en promotie van de
interparlementaire samenwerking in de EU.
IPEX is bedoeld als hulpmiddel om
bovenstaande bevoegdheden doeltreffend uit
te kunnen voeren.
In totaal maken op dit moment 39 Kamers
van 27 nationale parlementen en het Europees
Parlement gebruik van IPEX in hun dagelijkse
activiteiten.

www.ipex.eu
Tool voor
dagelijks
parlementair
werk

IPEX is een bron van informatie

IPEX is een netwerk

Hoe zit de website in elkaar?

Het IPEX
account ("my
IPEX"):

IPEX bevat een kalender van activiteiten en
bijeenkomsten op het gebied van
interparlementaire samenwerking in de Europese
Unie, met de daarbij behorende documenten.

- Hiermee kunt u
zoekopdrachten
uitvoeren en
opslaan

IPEX geeft een overzicht van de voortgang en
resultaten van de behandeling van EUdocumenten door de nationale parlementen/
kamers.

- Hiermee kunt u
alerteringen
instellen

IPEX geeft de termijn weer waarbinnen de
subsidiariteitstoetsing kan plaatsvinden.
IPEX toont op de homepage een rubriek “News
from Parliaments”, waarin het nieuws van de
parlementen van de lidstaten en kandidaatlidstaten van de EU weergegeven wordt.
IPEX bevat pagina’s met informatie over de
interne procedures van de nationale
parlementen/kamers met links naar relevante
wetgeving en betrokkenen.
IPEX biedt ook informatie over de
Voorzittersconferentie van de EU-Parlementen
en vier interparlementaire conferenties: de
conferentie van Parlementaire Commissies voor
Europese Zaken (COSAC),
de conferentie over het Gemeenschappelijk
Buitenlands- en Veiligheidsbeleid/
Gemeenschappelijk Veiligheids- en
Defensiebeleid (GBVB/GVDB), de conferentie
over Stabiliteit, Economische Coördinatie en
Bestuur (SECG), ook wel artikel-13 conferentie
genoemd en de Gezamenlijke Parlementaire
Controlegroep (JPSG) Europol.

IPEX is een databank

Alle nationale parlementen/kamers en het
Europees Parlement wijzen nationale IPEXcorrespondenten aan, die als belangrijkste
taken hebben:
•

uploaden en updaten van informatie
gerelateerd aan de behandeling van EUvoorstellen tot wetgeving,
Commissiemededelingen en andere
documenten;

•

delen van informatie, documenten en nieuws
over EU-gerelateerde activiteiten van hun
parlement;

•

deelnemen aan het promoten van IPEX;

•

aanspreekpunt zijn voor vragen over de EU
en IPEX gerelateerde onderwerpen.

Wat kun je vinden in de databank?
De kern van IPEX is de databank met
documenten voor het uitwisselen van
informatie over parlementaire behandeling van
EU-zaken.
•

•

•
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Met wie kan ik contact opnemen?

Het bevat alle conceptwetgevingsteksten,
raadplegingen, informatie en andere EUdocumenten en de documenten die relevant
zijn in het proces van de parlementaire
behandeling door ieder nationaal parlement/
kamer.
De documenten van de nationale
parlementen bestaan uit: gemotiveerde
adviezen waarin er een inbreuk op het
subsidiariteitsbeginsel wordt geconcludeerd,
brieven in het kader van de politieke dialoog
met de Europese Commissie en andere
relevante documenten.
Documenten in de IPEX-database kunnen op
veel verschillende manieren gevonden
worden en de resultaten kunnen opgeslagen
worden op een eigen account, door in te
loggen via “My IPEX Log in”.

Eerste Kamer der
Staten-Generaal
Binnenhof 22
2513 AA Den Haag
070-312 9200
europapoort@eerstekamer.nl

