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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 lutego 2010 r.

w sprawie ustawy o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej

w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 stycznia

2010 r. ustawy o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego

mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 po wyrazach "posła do Parlamentu Europejskiego" dodaje się wyrazy

"przypadającego Rzeczypospolitej Polskiej" oraz skreśla się wyrazy "przypadających

Rzeczypospolitej Polskiej";

2) w art. 3 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;

3) w art. 4 w ust. 1 skreśla się wyrazy "ust. 1";

4) po art. 6 dodaje się art. … w brzmieniu:

"Art. …. Ustawę stosuje się od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa

w art. 1.";

5) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2010 r. Senat zajął stanowisko w sprawie ustawy

o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła

do Parlamentu Europejskiego i uchwalił do niej 5 poprawek.

Senat uznał za zasadne zmodyfikowanie odesłania do przepisów prawa Unii

Europejskiej sformułowanego w art. 1 poprzez wskazanie, iż są to przepisy określające liczbę

mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego w kadencji trwającej w latach 2009-2014.

W opinii Senatu przepisy prawa Unii Europejskiej, do których odsyła przepis art. 1 ustawy,

nie wskazują wyłącznie liczby mandatów przypadających Rzeczypospolitej Polskiej w

kadencji trwającej w latach 2009-2014 (poprawka nr 1).

W opinii Izby art. 3 ust. 2 ustawy, stanowiący, iż Państwowa Komisja Wyborcza

dokonuje czynności związanych z obsadzeniem dodatkowego mandatu posła do Parlamentu

Europejskiego z uwzględnieniem liczby mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego

określonej w przepisach prawa Unii Europejskiej, jest przepisem normatywnie zbędnym.

Oczywistym jest bowiem, że Państwowa Komisja Wyborcza dokonując czynności

określonych w ustawie ma obowiązek uwzględnić liczbę mandatów posłów do Parlamentu

Europejskiego określoną w przepisach prawa Unii Europejskiej. Mając powyższe na

względzie, Senat zdecydował o wyeliminowaniu z ustawy przepisu art. 3 ust. 2 (poprawki

nr 2 i 3).

W związku z wątpliwościami, co do tego, w którym momencie przepisy ustawy

miałyby znaleźć zastosowanie, Izba uznała za celowe uzupełnienie ustawy o przepis, który

przewiduje, że ustawa znajdzie zastosowanie od dnia wejścia w życie przepisów prawa Unii

Europejskiej określających liczbę mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego w kadencji

trwającej w latach 2009-2014 (poprawka nr 4).

Senat stanął ponadto na stanowisku, iż brak jest argumentów uzasadniających

zastosowanie, w przepisie określającym termin wejścia ustawy w życie, wyjątku

przewidzianego w art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych

aktów prawnych, który przewiduje, że jeżeli ważny interes państwa wymaga

natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa

prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie tego aktu może być dzień

ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Uchwalając poprawkę nr 5 Senat uznał, że ustawa

powinna wejść w życie z 14-dniową vacatio legis, przewidzianą w art. 4 ust. 1 ustawy

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.


