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SPRAWOZDANIE 

 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

oraz 

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH 

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) 
 

o projekcie uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego 

podjęcia działań w obronie prześladowanych chrześcijan w Indiach 

 

Marszałek Senatu w dniu 24 grudnia 2008 r. skierował do Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Spraw Zagranicznych projekt uchwały wzywającej Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań w obronie 
prześladowanych chrześcijan w Indiach w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2009 r. rozpatrzyły 
w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały 
zawarty w druku nr 415 i wnoszą o wprowadzenie do niego poprawki  
(pkt 1 zestawienia wniosków). 

 
 
 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
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ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do 

niezwłocznego podjęcia działań w obronie prześladowanych 

chrześcijan w Indiach 

 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawki nr 2. 

 

1) a) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:  

"w sprawie obrony chrześcijan prześladowanych w Indiach", 

b) treść uchwały otrzymuje brzmienie: 

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej, głęboko zaniepokojony 

aktami przemocy wobec chrześcijan w Indiach, zwraca się do Rady 

Ministrów o kontynuowanie zdecydowanych działań w ich obronie. 

Senat uważa, że szczególnie istotne są starania, aby społeczność 

międzynarodowa, a przede wszystkim Unia Europejska, Organizacja 

Narodów Zjednoczonych i inne właściwe organizacje międzynarodowe 

wspierały przez swoją aktywność środki zmierzające do zakończenia 

prześladowań oraz zapewnienia wolności religijnej i bezpieczeństwa 

chrześcijan w Indiach. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"."; 

 

Poprawka 
KSZ, 
KU 

2) a) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:  

"w sprawie obrony chrześcijan prześladowanych w Indiach", 

b) treść uchwały otrzymuje brzmienie: 

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej, głęboko zaniepokojony 

aktami przemocy wobec chrześcijan w Indiach, zwraca się do Rady 

Ministrów o kontynuowanie zdecydowanych działań w ich obronie. 

Senat uważa, że polski Rząd powinien czynić dalsze starania, 

aby społeczność międzynarodowa, a przede wszystkim Unia 

Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych i inne właściwe 
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organizacje międzynarodowe wspierały przez swoją aktywność środki 

zmierzające do zakończenia prześladowań oraz zapewnienia wolności 

religijnej i bezpieczeństwa chrześcijan w Indiach. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".". 
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