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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

_______________________________________________________________________________________

Druk nr 784 X

Warszawa, dnia 26 marca 2010 r.

_______________________________________________________________________________________

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ,
KOMISJI SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ
oraz
KOMISJI REGULAMINOWEJ, ETYKI I SPRAW SENATORSKICH
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)
o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Senat na 51. posiedzeniu w dniu 25 marca 2010 r. po przeprowadzonym drugim czytaniu –
zgodnie z art. 81 ust. 3 w związku z art. 84c Regulaminu Senatu – skierował projekt
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu do Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw
Unii Europejskiej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 26 marca 2010 r. rozpatrzyły projekt
uchwały oraz wnioski zgłoszone do tego projektu podczas drugiego czytania.
Komisje poparły wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2 i 5 i wnoszą o ich przyjęcie przez
Senat wraz z projektem uchwały zawartym w druku nr 784 S.

Przewodniczący Komisji
Spraw Unii Europejskiej
(-) Edmund Wittbrodt

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

Przewodniczący Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
(-) Zbigniew Szaleniec

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

I.

Wniosek o odrzucenie projektu uchwały.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały:

1)

w art. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
"1a) w art. 22 w ust. 2a pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) urlop udzielony senatorowi na podstawie art. 23,";";

2)

3)

Wniosek sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

Poprawka
sen. Z. Szaleńca
poparta przez
połączone komisje

"uchwala" zastępuje się wyrazami "może uchwalić";

Poprawka
sen. E. Wittbrodta
poparta przez
połączone komisje

w art. 1 w pkt 3, w art. 75b w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "Unii

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

w art. 1 w pkt 3, art. 75b w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyraz

Europejskiej" dodaje się wyrazy ", biorąc pod uwagę zgodność
projektu z systemem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej";

4)

w art. 1 w pkt 3, w art. 75d w ust. 1 po wyrazach "zgodny z zasadą

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

pomocniczości" dodaje się wyrazy ", określoną w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, lub nie jest zgodny z systemem
konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej";

5)

w art. 1 w pkt 6, w art. 85 wyrazy "i apele" zastępuje się wyrazami
", apele i opinie".

Poprawka
sen. Z. Szaleńca
poparta przez
połączone komisje

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

