
NOTATKA z wspólnego posiedzenia
Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Praw Człowieka i

Praworządności

Nr posiedzenia: 28 Nr posiedzenia: 37

Data posiedzenia:  6 sierpnia 2008 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Stanisław Piotrowicz – przewodniczący Komisji Praw Człowieka i
Praworządności.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 17. posiedzeniu Senatu do ustawy
o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia
oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot
Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2, Traktatu o Unii Europejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,
− senatorowie wnioskodawcy: Zbigniew Cichoń, Stanisław Piotrowicz,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Szymon
Giderewicz

− zaproszeni goście:

− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− podsekretarz stanu Andrzej Kremer
− zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego Krzysztof

Kocel

−  Ministerstwo Sprawiedliwości:
− podsekretarz stanu Łukasz Rędziniak
− naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Departamencie

Współpracy Międzynarodowej Tomasz Ostropolski

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności, senator Stanisław Piotrowicz,
przypomniał, że w trakcie debaty na posiedzeniu Senatu został przedstawiony następujące wnioski:
komisje wnosiły o przyjęcie ustawy bez poprawek, senatorowie wnioskodawcy (Piotr Łukasz
Juliusz Andrzejewski, Zbigniew Cichoń, Maciej Klima, Stanisław Piotrowicz, Kazimierz Wiatr)
przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawki do ustawy. Poprawka dotyczyła zastrzeżenia prawa
występowania do Trybunału o wydanie orzeczenia wstępnego tylko dla sądów, których orzeczenia
nie podlegają dalszemu zaskarżeniu (art. 35 ust. 3 pkt a), zamiast przyjętej w projekcie rządowym
zasady dostępności możliwości skorzystania z prejudykatu przez wszystkie sądy.
Senatorowie wnioskodawcy Stanisław Piotrowicz i Zbigniew Cichoń uzasadnili zgłoszone przez
siebie wnioski obawami o nadmierne przedłużanie procedur, nadużywanie orzeczenia wstępnego
przez sądy pierwszej instancji oraz możliwości stosowania orzeczenia w celu przedłużenia
procedury i uzyskania przedawnienia.
Podsekretarze stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Spraw Zagranicznych
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wypowiedzieli się przeciwko wprowadzaniu do ustawy poprawek wniesionych przez senatorów,
argumentując, że kwestie podnoszone przez zwolenników poprawki, dotyczące wydłużania
procedur sądowych i możliwości przedawnienia, są znacznie bardziej prawdopodobne w przypadku
wyższej instancji niż pierwszej, niż w przypadku początku procedury procesowej. Podkreślili
ponadto, że instytucja orzeczenia wstępnego nie ma szans być nadużywana ze względu na swój
europejski, międzynarodowy charakter.
W dyskusji wzięli ponadto udział senatorowie: Włodzimierz Cimoszewicz, Krzysztof Piesiewicz,
Leon Kieres, Krzysztof Zaremba, Witold Idczak.
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności, senator Stanisław Piotrowicz, w
pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Komisje poparły przedstawiony wniosek (10 głosami za przy 4 – przeciw, żaden senator nie
wstrzymał się od głosu).
Na podstawie art. 62 ust. 4 Regulaminu Senatu wniosek senatorów Piotra Łukasza Juliusza
Andrzejewskiego, Zbigniewa Cichonia, Macieja Klimy, Stanisława Piotrowicza i Kazimierza
Wiatra został zgłoszony jako wniosek mniejszości.
Na sprawozdawcę połączonych komisji wybrano senatora Włodzimierza Cimoszewicza.
Na sprawozdawcę wniosku mniejszości wybrano senatora Zbigniewa Cichonia.

Konkluzja: Komisje poparły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

 Sporządził Włodzimierz Bogusz


