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DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
oraz

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
Senat na 16. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2008 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu –
zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 24 lipca 2008 r. ustosunkowały się do
zgłoszonych w toku dyskusji wniosków.
Komisje nie poparły żadnego wniosku i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz projektu
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartych w druku nr
142 S.
Ponadto informujemy, że na podstawie art. 82 ust. 4 Regulaminu Senatu swój
wniosek wycofał senator Władysław Sidorowicz (pkt 3 zestawienia wniosków).
W załączeniu przekazujemy informację o zgodności z prawem Unii Europejskiej
poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania projektu ustawy.
Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka i Praworządności
(-) Stanisław Piotrowicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Ustawodawczej
(-) Bohdan Paszkowski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu ustawy
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

1)

w art. 1 w pkt 1, w art. 203 w § 1 wyraz "Jeżeli" zastępuje się

Poprawka sen.
P.Ł.J. Andrzejewskiego

wyrazami "W wypadku podejrzenia wyłączenia poczytalności bądź
uzasadnionego podejrzenia znacznego ograniczenia poczytalności,
jeżeli ";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3.
2)

w art. 1 w pkt 1, w art. 203 skreśla się § 3;

Poprawka
sen. S. Piotrowicza

Uwaga:
poprawka wycofana

3)

w art. 1 w pkt 1, w art. 203 w § 3 po wyrazach "chyba że oskarżony" dodaje

Poprawka
sen. W. Sidorowicza

się wyrazy "lub jego obrońca";

4)

w art. 1 w pkt 1, w art. 203 w § 4 na końcu dodaje się wyrazy "za
zgodą obrońcy".

Poprawka sen.
P.Ł.J. Andrzejewskiego

............................................................................................................................................................................
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
............................................................................................................................................................................

