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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 26 stycznia 2011 r.
Druk nr 1081 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI OBRONY NARODOWEJ
oraz

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2011 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 26 stycznia 2011 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej,
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt 3 i 5.

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Stanisław Piotrowicz

Przewodniczący Komisji
Obrony Narodowej
(-) Maciej Klima

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Wniosek
KON

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawki nr 2.
1)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w ust. 2a w pkt 2 skreśla się lit. b;

Poprawka
sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

2)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w ust. 2a w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

Poprawka
sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

"b) gdy na pokładzie są wyłącznie terroryści,";

3)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w ust. 2b po wyrazach "jest czyn" dodaje się
wyrazy "zagrożony karą pozbawienia wolności";

4)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w ust. 2b:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "popełniony w celu"
zastępuje się wyrazami "mogący być uznany za",
b) w pkt 1 wyrazy "poważnego zastraszenia" zastępuje się wyrazami
"poważne zastraszenie"
c) w pkt 2 wyraz "zmuszenia" zastępuje się wyrazem "zmuszenie",
d) w pkt 3 wyraz "wywołania" zastępuje się wyrazem "wywołanie";

Poprawka
sen. Z. Cichonia
poparta przez
połączone komisje
Poprawka
sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego
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5)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w ust. 2b:
a) w pkt 3 skreśla się wyrazy "– a także groźba popełnienia takiego
czynu.",

Poprawka
KPCPP
poparta przez
połączone komisje

b) dodaje się zdanie końcowe w brzmieniu:
"– a także groźba popełnienia takiego czynu.".
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