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DODATKOWE  SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI
oraz

KOMISJI EMIGRACJI I POLAKÓW ZA GRANICĄ   

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie uchwały w sprawie polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za
granicą (druk nr 95S)

Senat na 15. posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2002 r. po przeprowadzonym drugim czytaniu
– zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu – skierował projekt uchwały w sprawie
polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą do: Komisji
Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Emigracji i Polaków za Granicą.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2002 r. - po rozpatrzeniu
przedstawionego projektu uchwały oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji
podczas drugiego czytania projektu uchwały w sprawie polityki Państwa Polskiego
wobec Polonii i Polaków za granicą  - poparły wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2, 3, 4
i  wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem uchwały zawartym
w druku nr 95S.

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący
wnioskodawcy dokonali zmiany swoich wniosków:

- senator Andrzej Wielowieyski (pkt II ppkt 2 zestawienia wniosków),
- senator Tadeusz Rzemykowski (pkt II ppkt 4 zestawienia wniosków).

Przewodnicząca Komisji Przewodniczący  Komisji
Ustawodawstwa i Praworządności Emigracji i Polaków za Granicą

(-) Teresa Liszcz (-) Tadeusz Rzemykowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu uchwały Senatu w sprawie polityki Państwa

Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą

I. Wniosek o przyjęcie projektu uchwały zawartego w druku 95S bez

poprawek.

Wniosek
KUP,
KEPG

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały:

1) we wstępie wyrazy "Prezesa  Rady Ministrów" zastępuje się

wyrazami "przedstawicieli Rządu";

Poprawka sen.
T. Rzemykowskiego
poparta przez
połączone komisje

2) w pkt II. akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Rzeczpospolita Polska, będąc Ojczyzną wszystkich
Polaków rozsianych po świecie oraz wspólnym domem dla tych osób
pochodzenia polskiego, które uważają za swą Ojczyznę kraj swego
urodzenia i stałego pobytu, wspiera Ich wysiłki zmierzające do
utrzymywania i zacieśniania więzi z krajem przodków
i kultywowania polskich narodowych tradycji.";

Poprawka sen.
A. Wielowiejskiego
poparta przez
połączone komisje

3) w pkt II. akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Senat z uznaniem wita słowa Prezydenta Rzeczypospolitej

o kontynuowaniu intensywnych działań na rzecz Polonii i Polaków

za granicą.";

Poprawka sen.
T. Rzemykowskiego
poparta przez
połączone komisje

4) w pkt IV. dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

"Senat z uznaniem wita zapowiedź powołania przy urzędzie

Marszałka Senatu Polonijnej Rady Konsultacyjnej, składającej się

z przedstawicieli największych organizacji kontynentalnych.".

Poprawka sen.
T. Rzemykowskiego
poparta przez
połączone komisje
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