
NOTATKA z wspólnego posiedzenia
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności

i Petycji
Nr posiedzenia: 276 Nr posiedzenia: 162

Data posiedzenia: 4 lutego 2010 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Porządek posiedzenia: 1. Ponowne rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie o poszanowanie Krzyża (druk
senacki nr 748).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji:
Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski, Jacek Swakoń, oraz Komisji
Ustawodawczej  Stanisław Gogacz, Leon Kieres, Bohdan Paszkowski, Grażyna
Sztark,  Marek Trzciński, Piotr Zientarski,

− oraz senatorowie: senator Łukasz Abgarowicz, Ryszard Bender, Tadeusz Skorupa,
Krystyna Bochenek,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego:
− wicedyrektor Adam Niemczewski, główny legislator Danuta Drypa.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Przewodniczący obradom senator Piotr Zientarski powiedział, że zadaniem komisji jest
poprawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały w sprawie Krzyża.
W trakcie dyskusji zostały zgłoszone przez senatorów nowe wnioski.
Senator Łukasz Abgarowicz zaproponował przyjęcie projektu uchwały zawartego w druku nr 748
,w wersji pierwotnej.
Senator Ryszard Bender zaproponował, aby komisje pracowały nad tekstem zawartym w druku
748 O, a nie tekstem zawartym w druku nr 748. Senator Ryszard Bender zgłosił też  ponownie
poprawkę mniejszości komisji z druku 748 O.
Senator Bohdan Paszkowski zaproponował, aby poprawkę zgłoszoną przez senatora R. Bendera
uzupełnić o zdanie, że Senat RP odnosi się krytycznie do wyroku ETPC kwestionującego
podstawy prawne obecności krzyży w klasach szkolnych we Włoszech.
Senator Ryszard Bender zgłosił kolejną poprawkę, aby z tekstu przygotowanego przez senatora
Łukasza Abgarowicza zawartego w druku 748 wykreślić słowa „ naszego Państwa.”
W głosowaniu komisje przyjęły wniosek senatora Łukasza Abgarowicza o przyjęcie bez poprawek
projektu uchwały w sprawie poszanowania Krzyża zawartego w druku nr 748.
Senator Piotr Zientarski został wybrany na sprawozdawcę komisji.
Mniejszość komisji zgłosiła wnioski mniejszości, których sprawozdawcą został senator Zbigniew
Romaszewski.

Konkluzja: Komisje ponownie rozpatrzyły projekt uchwały oraz zgłoszone do niego wnioski i wnoszą o
przyjęcie bez poprawek projektu uchwały (druk senacki nr 748 P)

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową:

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


