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Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 23)
(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący
Komisji Środowiska Zdzisław Pupa)
Przewodniczący
Zdzisław Pupa
Szanowni Państwo, pozwólcie, że rozpoczniemy posiedzenie 3 połączonych komisji – Komisji Środowiska, Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.
Spotkaliśmy się celem rozpatrzenia poprawek zgłoszonych na posiedzeniu plenarnym Senatu.
W zestawieniu wniosków jest wniosek
o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz wnioski
komisji nadzwyczajnej o wprowadzenie 2 poprawek.
Przystępujemy do rozpatrzenia poprawek.
Panie Ministrze… Jest z nami zdalnie pan minister Jacek Ozdoba. Witamy szanownego pana.
Czy pan minister nas słyszy i może zabrać
głos?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu
i Środowiska Jacek Ozdoba: Tak. Chyba wszystko
jest w porządku.)
Panie Ministrze, jaki jest pana stosunek do
2 poprawek złożonych przez Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu?
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Klimatu i Środowiska
Jacek Ozdoba
Podsumuję stanowisko. Jesteśmy do tego negatywnie nastawieni.

Przewodniczący
Zdzisław Pupa
Stanowisko jest negatywne co do 2 poprawek. Tak?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu
i Środowiska Jacek Ozdoba: Tak. Negatywne.)
Dziękujemy.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności przegłosujemy wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto z szanowanych państwa senatorów jest
za przyjęciem ustawy bez poprawek, zechce
podnieść rękę.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o głosowanie zdalne.
Proszę o podanie zestawienia.
9 głosów za, 17 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Przystępujemy do rozpatrzenia poprawek.
Kto jest za przyjęciem poprawki pierwszej,
zechce podnieść rękę.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o głosowanie zdalne.
Proszę o zestawienie.
17 głosów za, 11 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Poprawka uzyskała poparcie większości.
Poprawka druga, skreślająca art. 4.
Kto jest za przyjęciem poprawki drugiej?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o głosowanie zdalne.
Proszę o zestawienie.
19 głosów za, 11 – przeciw, nikt się nie
wstrzymał.
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Szanowni Państwo, rozpatrzyliśmy poprawki zgłoszone na posiedzeniu plenarnym
Senatu.
Wybierzmy sprawozdawcę komisji. Sprawozdawcami byli pan senator Rafał Ślusarz i bodajże pani senator Danuta Jazłowiecka.
Kto z państwa deklaruje chęć bycia sprawozdawcą komisji?

(Głos z sali: Pani senator Jazłowiecka.)
Pani senator Jazłowiecka. Proszę bardzo.
Pani senator będzie sprawozdawcą komisji.
Zamykam posiedzenie połączonych Komisji Środowiska, Komisji Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności oraz Komisji Nadzwyczajnej
do spraw Klimatu.
Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 27)
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