ZAPIS STENOGRAFICZNY

Wspólne posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich (63.)
oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji (294.)
w dniu 5 sierpnia 2015 r.

VIII kadencja

Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku
Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 06)
(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Andrzej
Misiołek)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dzień dobry, witam państwa.
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji.
Mamy dziś do rozpatrzenia poprawki do ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy
o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych.
Są dwie grupy poprawek do przegłosowania. Jeśli chodzi o pierwszą grupę, obejmującą poprawki pierwszą i szóstą, to przypomnę, że poprawka szósta ma na celu skreślenie
art. 6 – chodzi o wykluczenie możliwości zrzekania się
immunitetu przez sędziów – a poprawka pierwsza zmierza
do zmiany tytułu ustawy.
(Głos z sali: Jest konsekwencją…)

Tak, to jest konsekwencja tamtej poprawki.
Te poprawki są poprawkami obu komisji.
Czy ktoś z panów senatorów chciałby zabrać głos? Nie.
Wobec tego głosujemy.
Kto jest za przyjęciem poprawek pierwszej i szóstej? (1)
Kto jest przeciw? (5)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Poprawki nie uzyskały poparcia.
Druga grupa, obejmująca poprawki drugą, trzecią,
czwartą i piątą, to poprawki porządkujące. Zmierzają one
do wykreślenia z ustawy słowa „karnej”, ponieważ chodzi
o odpowiedzialność z tytułu wykroczeń, a nie o odpowiedzialność karną.
(Głos z sali: Jasne.)
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (6)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
(Głos z sali: Sprawozdawca.)
Jeżeli państwo nie macie nic przeciwko, ja będę sprawozdawcą.
(Głos z sali: Dobrze.)
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 09)
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