Druk nr 1555-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja
DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 1423)
Sejm na 43. posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1555 do Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia wniosku oraz poprawek zgłoszonych
w drugim czytaniu.
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu wniosku oraz poprawek
na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 r.
wnosi:
Wysoki Sejm raczy wniosek i następujące poprawki:
odrzucić projekt ustawy;
– KP PO
– KP Nowoczesna
– KP UED
–odrzucić

1) w art. 1 w pkt 1, art. 10 nadać brzmienie:
„Art. 10. Sejm wybiera większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby posłów spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów
powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych piętnastu
członków Rady na czteroletnie wspólne kadencje.”;
– KP Kukiz’15
–odrzucić

Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 2.

2) w art. 1 w pkt 1, art. 10 nadać brzmienie:

„Art. 10. Sejm wybiera większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby posłów spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów
powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych piętnastu
członków Rady na czteroletnie wspólne kadencje.”;
– KP Kukiz’15
–odrzucić

3) w art. 1 w pkt 1:
a) w art. 11 ust. 2 nadać brzmienie:
„2. W terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o zwalnianym miejscu w Radzie
stowarzyszenia zrzeszające sędziów, do których zadań statutowych należy
reprezentowanie środowiska sędziów, grupa co najmniej 20 sędziów, Naczelna
Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych lub Krajowa Rada Notarialna
zgłaszają Marszałkowi Sejmu sędziów kandydatów na członków Rady. Do
zgłoszenia dołącza się uzasadnienie oraz oświadczenie osoby zgłaszanej o zgodzie
na kandydowanie do Rady.”,
b) art. 12 nadać brzmienie:
„Art. 12. Sejm wybiera członków Rady spośród sędziów zgłoszonych w trybie art. 11 ust.
2.”;
– KP PO
–odrzucić

Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 3 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 4.

4) w art. 1 w pkt 1, w art. 11 w ust. 2 wyrazy „20 sędziów” zastąpić wyrazami „25 sędziów”;
– KP PiS
–przyjąć

5) w art. 1 w pkt 9, w art. 24 w ust. 4 po wyrazach „stosuje się” dodać wyraz „odpowiednio”;
– KP PiS
–przyjąć

6) w art. 1 w pkt 11, w art. 31d wyrazy „od uchwały Rady, o której mowa w art. 31b ust. 2”
zastąpić wyrazami „od uchwały Rady w przedmiocie wydania oceny kandydata, o której
mowa w art. 31b ust. 2”;
– KP PiS
–przyjąć

7) w art. 5 skreślić ust. 1;
– KP PO
–odrzucić

Uwaga: poprawki nr 7–9 należy głosować łącznie
8) w art. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia skreślić wyrazy „w związku z wygaśnięciem
mandatu, o którym mowa w art. 5 ust. 1,”;
– KP PO
–odrzucić

9) w art. 9 w ust. 2 skreślić wyrazy „ ,o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2”;
– KP PO
–odrzucić

10) skreślić art. 10;
– KP PO
–odrzucić

11) art. 12 nadać brzmienie:
„Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.”.
– KP PO
–odrzucić

Warszawa, dnia 8 czerwca 2017 r.

Przewodniczący Komisji
i Sprawozdawca
/-/ Stanisław Piotrowicz

