
Projekt z dnia 5 grudnia 2012 r.

PORZĄDEK OBRAD

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

w dniach 11-14 grudnia 2012 roku
(godz. 900– sala posiedzeń KRS)

1. Informacje i Komunikaty.

2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności

dyscyplinarnej sędziów.

3. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

4. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku.

5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej

sędziów.

6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji.

7. Rozpatrzenie wniosków o uhonorowanie szczególnie zasłużonych sędziów, którzy

przeszli w stan spoczynku.

8. W dniu 11 grudnia 2012 r., godz. 11.00 – z udziałem Generalnego Inspektora

Ochrony Danych Osobowych dr. Wojciecha R.Wiewiórowskiego:

Propozycja opinii w przedmiocie opracowanego przez Komisję Europejską projektu
nowych regulacji dotyczących przepisów Unii Europejskiej o ochronie danych
osobowych, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym
przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych
w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich
i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych
danych.

9. Przedstawienie założeń ustawy przywracającej instytucję asesora sądowego

(podsędka).

10. Propozycja ewentualnych uwag do dwóch projektów raportów przygotowanych przez

misję Banku Światowego, które dotyczą postępowania upadłościowego i egzekucji

zobowiązań w Polsce.

11. Przedstawienie wniosków po analizie harmonogramu działalności szkoleniowej na rok

2013 przyjętego uchwałą nr 81/2012 Rady Programowej Krajowej Szkoły

Sądownictwa i Prokuratury z dnia 29 października 2012 oraz planu działalności

wydawniczej na rok 2013 przyjętego uchwałą nr 82/2012.

12. Propozycja opinii w przedmiocie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy

o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.
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13. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy

o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw.

14. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych

innych ustaw.

15. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy

o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

16. Wolne wnioski.

UZUPEŁNIENIE

PORZĄDKU OBRAG KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

w dniach 11-14 grudnia 2012 r.

Z posiedzenia Prezydium Rady w dniu 10 grudnia 2012 r.

Pkt 5. Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia

2012r. z informacją, że w trakcie posiedzenia plenarnego GRECO, które odbyło

się w dniach 15-19 października 2012 r. przyjęty został Raport Oceny na temat

Polski dotyczący zapobiegania korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i

prokuratorów- przedstawienie wyników raportu dot. zapobiegania korupcji.

Pkt 6.

a) propozycja opinii w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów

koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży.

b) propozycja opinii w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia

rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej

treści wpisów w tym rejestrze.

Posiedzenie Prezydium Rady: 10 grudnia 2012 r., godz. 13.30
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Kolejne posiedzenia Rady odbędą się w następujących terminach:

w 2013 r.: 8-11 stycznia, 5-8 lutego, 5-8 marca, 9-12 kwietnia, 14-17 maja, 4-7 czerwca,

18-21 czerwca - posiedzenie wyjazdowe, 10-12 lipca, 23-26 lipca, 10-13 września,

8-11 października, 5-8 listopada, 3-6 grudnia.

(7 stycznia, 4 lutego, 4 marca, 8 kwietnia, 13 maja, 3 czerwca, 22 lipca, 9 września,

7 października, 4 listopada, 2 grudnia są dniami pracy w Komisjach i Zespołach Rady).

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniach 8-9 lipca 2013 r.


