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Armando França
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w sprawie inicjatywy Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki 
Czeskiej, Królestwa Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa 
i Republiki Federalnej Niemiec, mającej na celu przyjęcie decyzji ramowej 
Rady w sprawie wykonywania wyroków zaocznych oraz zmieniającej decyzję 
ramową 2002/584/WSiSW w sprawie europejskiego nakazu aresztowania 
i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi, decyzję 
ramową 2005/214/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego 
uznawania do kar o charakterze pieniężnym, decyzję ramową 
2006/783/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do 
nakazów konfiskaty i decyzję ramową 2008/…/WSiSW o stosowaniu zasady 
wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia 
wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności — w celu 
wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej
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Poprawka 40
Philip Bradbourn

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Ustęp 1

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

1. Zatwierdza zmienioną inicjatywę 
Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, 
Republiki Czeskiej, Królestwa Szwecji, 
Republiki Słowackiej, Zjednoczonego 
Królestwa i Republiki Federalnej Niemiec.

1. Odrzuca inicjatywę Republiki Słowenii, 
Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, 
Królestwa Szwecji, Republiki Słowackiej, 
Zjednoczonego Królestwa i Republiki 
Federalnej Niemiec.

Or. en

Uzasadnienie

Inicjatywa ta byłaby całkowicie sprzeczna z podstawowymi zasadami wymiaru 
sprawiedliwości określonymi przez państwa członkowskie stosujące prawo zwyczajowe. Jest 
ona niepotrzebna, jeżeli uwzględni się istniejące inne środki współpracy w dziedzinie 
wymiaru sprawiedliwości.

Poprawka 41
Ioannis Varvitsiotis

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

1a) Konieczne jest wzmocnienie 
wzajemnego zaufania do europejskiego
obszaru wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości w sprawach karnych 
poprzez środki podejmowane na szczeblu 
europejskim stworzone w celu 
zapewnienia lepszej harmonizacji oraz 
wzajemnego uznawania wyroków w 
sprawach karnych, oraz poprzez przyjęcie 
określonych europejskich przepisów i 
praktyk dotyczących spraw karnych.

Or. el
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Uzasadnienie

Powyższa poprawka jest oparta na idei promowania zbioru europejskiego prawa karnego.

Poprawka 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

1a) Decyzja ramowa w sprawie praw 
procesowych w postępowaniach karnych 
(nadal rozpatrywana w Radzie) 
warunkuje właściwe funkcjonowanie 
niniejszej decyzji ramowej; przyjęcie 
decyzji ramowej w sprawie praw 
procesowych jest kwestią o charakterze 
pilnym z punktu widzenia realizacji 
obszaru wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości.

Or. en

Poprawka 43
Panayiotis Demetriou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

4) Konieczne jest zatem stworzenie 
jasnych i jednolitych rozwiązań 
określających podstawy odmowy oraz 
margines swobody organu wykonującego 
podczas podejmowania decyzji.

4) Konieczne jest zatem stworzenie 
jasnych i jednolitych rozwiązań 
określających podstawy odmowy 
wykonania wyroku zaocznego oraz 
margines swobody organu wykonującego 
podczas podejmowania decyzji.

Or. en
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Poprawka 44
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

6) Jednolite rozwiązania dotyczące 
podstaw odmowy przewidzianych w 
obowiązujących właściwych decyzjach 
ramowych powinny uwzględniać 
różnorodne sytuacje, w których następuje 
poinformowanie oskarżonego o jego 
prawie do wystąpienia o ponowne 
rozpatrzenie sprawy.

skreślony

Or. en

Poprawka 45
Panayiotis Demetriou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

6) Jednolite rozwiązania dotyczące 
podstaw odmowy przewidzianych w 
obowiązujących właściwych decyzjach 
ramowych powinny uwzględniać 
różnorodne sytuacje, w których następuje 
poinformowanie oskarżonego o jego 
prawie do wystąpienia o ponowne 
rozpatrzenie sprawy.

6) Jednolite rozwiązania dotyczące 
podstaw odmowy przewidzianych w 
obowiązujących właściwych decyzjach 
ramowych powinny uwzględniać 
różnorodne sytuacje, w których następuje 
poinformowanie danej osoby o jej prawie 
do ponownego rozpatrzenia sprawy lub do 
apelacji oraz o prawie do udziału w 
ponownym rozpatrywaniu sprawy czy 
apelacji i do ponownego zbadania istoty 
sprawy, w tym nowych dowodów, z 
możliwością uchylenia początkowego 
wyroku.

Or. en



AM\722164PL.doc 7/26 PE405.951v01-00

PL

Poprawka 46
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

6a) Nie należy odmawiać zatwierdzenia i
wykonania wyroku wydanego w wyniku 
procesu, na którym oskarżony nie zjawił 
się osobiście, jeżeli na podstawie 
informacji dostarczonych przez państwo 
wydające można w sposób wystarczający 
stwierdzić, że oskarżony został wezwany 
osobiście, bądź też za pośrednictwem 
innych środków otrzymał oficjalne 
informacje na temat wyznaczonego 
terminu i miejsca procesu. W tym 
kontekście zrozumiałe jest, że dana osoba 
powinna otrzymać takie informacje w 
odpowiednim czasie, tj. z odpowiednim 
wyprzedzeniem, tak aby mogła wziąć 
udział w procesie i efektywnie skorzystać 
ze swojego prawa do obrony. Wszystkie 
informacje należy przekazywać w języku 
zrozumiałym dla oskarżonego.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wywarcia wymiernego pozytywnego wpływu na prawo do obrony wniosek powinien 
wyraźnie stwierdzać, że odpowiedzialność za właściwe powiadomienie musi spoczywać na 
kraju wydającym, który powinien być w stanie wykazać nie tylko, że 1) powiadomienie 
o postępowaniu zostało wysłane, a oskarżony rzeczywiście je otrzymał; 2) przedstawiciel 
prawny został pisemnie upoważniony do reprezentowania oskarżonego w trakcie 
postępowania; 3) oskarżony został poinformowany o przysługującym mu prawie do 
ponownego rozpatrzenia sprawy i mających zastosowanie do jego wniosku ramach 
czasowych w języku dla niego zrozumiałym.
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Poprawka 47
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

7a) Nie należy odmawiać zatwierdzenia i 
wykonania wyroku wydanego w wyniku 
procesu, na którym oskarżony nie zjawił 
się osobiście, jeżeli oskarżony, po 
należnym poinformowaniu go o 
wyznaczonym procesie, był broniony przez 
wybranego przez siebie przedstawiciela 
prawnego, któremu udzielił w tym 
zakresie pełnomocnictwa na piśmie, 
zapewniając tym samym, że pomoc 
prawna będzie praktyczna i skuteczna.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wywarcia wymiernego pozytywnego wpływu na prawo do obrony wniosek powinien 
wyraźnie stwierdzać, że odpowiedzialność za właściwe powiadomienie musi spoczywać na 
kraju wydającym, który powinien być w stanie wykazać nie tylko, że 1) powiadomienie 
o postępowaniu zostało wysłane, ale także, że oskarżony rzeczywiście je otrzymał; 2) 
przedstawiciel prawny został pisemnie upoważniony do reprezentowania oskarżonego 
w trakcie postępowania, ale też działał praktycznie i skutecznie; 3) oskarżony został 
poinformowany o przysługującym mu prawie do ponownego rozpatrzenia sprawy i mających 
zastosowanie do jego wniosku ramach czasowych w języku dla niego zrozumiałym.

Poprawka 48
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 7 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

7b) Przy ponownym rozpatrywaniu 
sprawy, w której zapadł wyrok zaoczny, 
oskarżony powinien znajdować się w 
takiej samej sytuacji, jak osoba oskarżona 
po raz pierwszy. A zatem dana osoba ma 
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prawo być obecna w trakcie ponownego 
rozpatrywania sprawy, (ponownie) 
badana jest istota sprawy, w tym nowe 
dowody, zaś w rezultacie początkowy 
wyrok może zostać uchylony, a oskarżony 
może odwoływać się od nowego wyroku.

Or. en

Uzasadnienie

Największe znaczenie ma to, aby przy ponownym rozpatrywaniu sprawy, w której zapadł 
wyrok zaoczny, oskarżony znajdował się w takiej samej sytuacji, co osoba oskarżona po raz 
pierwszy. Należy przede wszystkim zapewnić prawo do apelacji po ponownym rozpatrzeniu 
sprawy zgodnie z art. 2 protokołu nr 7 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) i art. 
14 ust. 5 MPPOiP.

Poprawka 49
Panayiotis Demetriou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 1
Decyzja ramowa 2002/584/WSISW
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

4. Do celów niniejszej decyzji ramowej 
„wyrok zaoczny” oznacza wyrok skazujący 
na karę pozbawienia wolności lub 
nakazujący zastosowanie środka 
zabezpieczającego wydany w wyniku 
postępowania, podczas którego osoba nie 
była osobiście obecna.”

4. Do celów niniejszej decyzji ramowej 
„wyrok zaoczny” oznacza wyrok skazujący 
na karę pozbawienia wolności lub 
nakazujący zastosowanie środka 
zabezpieczającego wydany w wyniku 
postępowania sądowego, podczas którego 
osoba nie była osobiście obecna.”

Or. en

Poprawka 50
Panayiotis Demetriou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 2
Decyzja ramowa 2002/584/WSISW
Artykuł 4 a – litera a)
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Tekst proponowany przez Radę Poprawka

a) dana osoba została wezwana osobiście 
lub została poinformowana zgodnie z 
prawem krajowym wydającego państwa 
członkowskiego — za pośrednictwem 
uprawnionego pełnomocnika 
i w odpowiednim terminie — o 
zaplanowanym czasie i miejscu rozprawy, 
która zakończyła się wydaniem wyroku 
zaocznego, oraz została pouczona, że taki 
wyrok może zostać wydany w przypadku 
nie stawienia się tej osoby na rozprawie;

a) dana osoba została wezwana osobiście 
lub została w sposób należny 
poinformowana zgodnie z prawem 
krajowym wydającego państwa 
członkowskiego — za pośrednictwem 
uprawnionego pełnomocnika lub przy 
użyciu innych środków i w odpowiednim 
terminie — o zaplanowanym czasie i 
miejscu procesu, który zakończył się 
wydaniem wyroku zaocznego, oraz została 
pouczona, że taki wyrok może zostać 
wydany w przypadku nie stawienia się tej 
osoby na rozprawie;

Or. en

Poprawka 51
Kathalijne Maria Buitenweg

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 2
Decyzja ramowa 2002/584/WSISW
Artykuł 4 a – litera a)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

a) dana osoba została wezwana osobiście 
lub została poinformowana zgodnie z 
prawem krajowym wydającego państwa 
członkowskiego — za pośrednictwem 
uprawnionego pełnomocnika 
i w odpowiednim terminie — o 
zaplanowanym czasie i miejscu rozprawy, 
która zakończyła się wydaniem wyroku 
zaocznego, oraz została pouczona, że taki 
wyrok może zostać wydany w przypadku 
nie stawienia się tej osoby na rozprawie;

a) dana osoba została bezpośrednio 
wezwana osobiście lub skutecznie 
przekazano jej informacje przy użyciu 
innych środków w odpowiednim terminie 
o zaplanowanym czasie i miejscu procesu, 
który zakończył się wydaniem wyroku 
zaocznego, oraz została pouczona, że taki 
wyrok może zostać wydany w przypadku 
nie stawienia się tej osoby na rozprawie; 
lub

Or. en
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Poprawka 52
Kathalijne Maria Buitenweg

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 2
Decyzja ramowa 2002/584/WSISW
Artykuł 4a – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

aa) będąc świadomą wyznaczonego 
procesu, dana osoba udzieliła 
pełnomocnictwa przedstawicielowi 
prawnemu, który został wybrany, 
wyznaczony i opłacony przez daną osobę 
lub opłacony przez państwo, i była 
reprezentowana przez tego przedstawiciela 
w trakcie procesu; lub

Or. en

Poprawka 53
Panayiotis Demetriou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 2
Decyzja ramowa 2002/584/WSISW
Artykuł 4 a – litera c) – punkt i)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

i) wyrok ten zostanie jej doręczony 
najpóźniej w piątym dniu po jej 
przekazaniu i zostanie ona wyraźnie 
pouczona o prawie do wystąpienia o 
ponowne rozpatrzenie sprawy i o prawie 
do obecności podczas tego ponownego 
rozpatrzenia sprawy;

i) wyrok ten zostanie jej doręczony 
osobiście i bezzwłocznie, a najpóźniej w 
trzy dni po jej przekazaniu i zostanie ona 
wyraźnie pouczona o prawie do 
wystąpienia o ponowne rozpatrzenie 
sprawy lub do wniesienia apelacji i 
udziału w rozprawie;

Or. en
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Poprawka 54
Panayiotis Demetriou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 2
Decyzja ramowa 2002/584/WSISW
Artykuł 4 a – litera c) – punkt ii)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

ii) osoba ta będzie miała co najmniej [...]1

dni, by wystąpić o ponowne rozpatrzenie 
sprawy.

ii) osoba ta będzie miała prawo, by 
wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy 
lub złożyć apelację w mających 
zastosowanie ramach czasowych.

1 Termin zostanie określony.

Or. en

Poprawka 55
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 2
Decyzja ramowa 2002/584/WSISW
Artykuł 4 a

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

Wykonujący organ sądowy może również 
odmówić wykonania europejskiego nakazu 
aresztowania, który wydano w celu 
wykonania kary pozbawienia wolności lub 
środka zabezpieczającego, jeżeli wyrok 
został wydany zaocznie, chyba że 
europejski nakaz aresztowania stwierdza, 
że:

Wykonujący organ sądowy może również 
odmówić wykonania europejskiego nakazu 
aresztowania, który wydano w celu 
wykonania kary pozbawienia wolności lub 
środka zabezpieczającego, jeżeli wyrok 
został wydany zaocznie, chyba że na 
podstawie informacji przekazanych przez 
wydający organ sądowy można 
odpowiednio ustalić, że:
a) dana osoba w należnym czasie i w 
języku, który rozumie,

a) została wezwana osobiście lub została 
poinformowana zgodnie z prawem 
krajowym wydającego państwa 
członkowskiego — za pośrednictwem 
uprawnionego pełnomocnika 
i w odpowiednim terminie — o 

i) została wezwana osobiście lub przy 
wykorzystaniu innych środków faktycznie 
otrzymała oficjalne informacje na temat 
wyznaczonego terminu i miejsca procesu, 
w wyniku którego wydano wyrok w taki 
sposób, że można jednoznacznie 
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zaplanowanym czasie i miejscu rozprawy, 
która zakończyła się wydaniem wyroku 
zaocznego, oraz została pouczona, że taki 
wyrok może zostać wydany w przypadku 
nie stawienia się tej osoby na rozprawie;

stwierdzić, iż była ona świadoma 
odbywającego się procesu,

oraz

ii) została poinformowana osobiście, na 
piśmie i przez oficjalny organ, że wyrok 
może zostać wydany, jeżeli nie zjawi się 
ona na procesie,

lub

b) po osobistym wezwaniu jej lub przy 
wykorzystaniu innych środków faktycznie 
otrzymała oficjalne informacje na temat 
wyznaczonego terminu i miejsca procesu 
udzieliła pisemnego pełnomocnictwa 
przedstawicielowi prawnemu, aby ten 
bronił jej w trakcie procesu, 

lub

b) po doręczeniu danej osobie wyroku 
zaocznego i po wyraźnym pouczeniu jej o 
prawie do wystąpienia o ponowne 
rozpatrzenie sprawy oraz o prawie do 
obecności podczas tego ponownego 
rozpatrzenia sprawy:

c) po osobistym doręczeniu danej osobie 
wyroku i po wyraźnym pouczeniu jej, na 
piśmie przez oficjalny organ i w języku dla 
niej zrozumiałym, o prawie do wystąpienia 
o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o 
prawie do udziału w ponownym 
rozpatrywaniu sprawy, do (ponownego) 
zbadania istoty sprawy, w tym nowych 
dowodów, z możliwością uchylenia 
początkowego wyroku, a także prawie do 
wniesienia odwołania od nowego wyroku: 

i) osoba ta wyraźnie oznajmiła, że nie 
wnosi sprzeciwu od wyroku zaocznego;

i) osoba ta wyraźnie oznajmiła, że nie 
wnosi sprzeciwu od wyroku;

lub lub

ii) osoba ta nie wystąpiła we właściwym 
terminie, wynoszącym co najmniej [...] dni, 
o ponowne rozpatrzenie sprawy;

ii) osoba ta nie wystąpiła we właściwym 
terminie, wynoszącym co najmniej [...] dni, 
o ponowne rozpatrzenie sprawy lub nie 
wniosła apelacji;

lub lub
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c) danej osobie nie doręczono do rąk 
własnych wyroku zaocznego, ale:

ca) danej osobie nie doręczono do rąk 
własnych wyroku, ale:

i) wyrok ten zostanie jej doręczony 
najpóźniej w piątym dniu po jej 
przekazaniu i zostanie ona wyraźnie 
pouczona o prawie do wystąpienia o 
ponowne rozpatrzenie sprawy i o prawie 
do obecności podczas tego ponownego 
rozpatrzenia sprawy;

i) wyrok ten zostanie jej doręczony przed
jej przekazaniem i zostanie ona wyraźnie 
pouczona w języku dla niej zrozumiałym o 
prawie do wystąpienia o ponowne 
rozpatrzenie sprawy i do uczestnictwa
podczas tego ponownego rozpatrzenia 
sprawy, do (ponownego) zbadania istoty 
sprawy, w tym nowych dowodów, z 
możliwością uchylenia początkowego 
wyroku, a także prawie do wniesienia 
odwołania od nowego wyroku

oraz oraz

ii) osoba ta będzie miała co najmniej [...]* 
dni, by wystąpić o ponowne rozpatrzenie 
sprawy.

ii) osoba ta będzie poinformowana, że ma
co najmniej [...]* dni, by wystąpić o takie
ponowne rozpatrzenie sprawy.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wywarcia wymiernego pozytywnego wpływu na prawo do obrony wniosek powinien 
wyraźnie stwierdzać, że odpowiedzialność za właściwe powiadomienie musi spoczywać na 
kraju wydającym, który powinien być w stanie wykazać nie tylko, że 1) powiadomienie 
o postępowaniu zostało wysłane, ale także, że oskarżony rzeczywiście je otrzymał; 2) 
przedstawiciel prawny został pisemnie upoważniony do reprezentowania oskarżonego 
w trakcie postępowania, ale też działał praktycznie i skutecznie; 3) oskarżony został 
poinformowany o przysługującym mu prawie do ponownego rozpatrzenia sprawy i mających 
zastosowanie do jego wniosku ramach czasowych w języku dla niego zrozumiałym. Jeżeli to 
konieczne, organ wydający powinien przekazać organowi wykonawczemu poświadczającą to 
dokumentację wraz z zaświadczeniem.

Poprawka 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 4
Decyzja ramowa 2002/584/WSISW
Załącznik – część d) – punkt 2.3.2. - tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Radę Poprawka

– nastąpi to w terminie …. dni po 
przekazaniu tej osoby; oraz

– nastąpi to w terminie …. dni po 
przekazaniu tej osoby i do rąk własnych; 
oraz

Or. en

Poprawka 57
Panayiotis Demetriou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 4
Decyzja ramowa 2002/584/WSISW
Załącznik – część d) – punkt 2.3.2. – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

- nastąpi to w terminie …. dni po 
przekazaniu tej osoby; oraz

- nastąpi to niezwłocznie, ale w żadnym 
przypadku nie później niż trzy dni po 
przekazaniu tej osoby, i do rąk własnych; 
oraz

Or. en

Poprawka 58
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 4
Decyzja ramowa 2002/584/WSISW
Załącznik – część d)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(d) Proszę wskazać, czy wyrok został 
wydany zaocznie:

(d) Proszę wskazać, czy dana osoba była 
obecna w trakcie postępowania, w wyniku 
którego wydano wyrok:

1. � Nie został wydany zaocznie. 1. � Tak, dana osoba była obecna w 
trakcie postępowania, w wyniku którego 
wydano wyrok.

2. � Został wydany zaocznie. W 
przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę 

2. � Nie, dana osoba nie była obecna 
w trakcie postępowania, w wyniku którego 
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określić, czy: wydano wyrok.
2.1. W przypadku odpowiedzi „nie” na 
powyższe pytanie proszę określić, czy:

� 2.1 dana osoba została wezwana 
osobiście lub została poinformowana 
zgodnie z prawem krajowym wydającego
państwa członkowskiego — za 
pośrednictwem uprawnionego 
pełnomocnika i w odpowiednim 
terminie — o zaplanowanym czasie i 
miejscu rozprawy, która zakończyła się 
wydaniem wyroku zaocznego, oraz została 
pouczona, że taki wyrok może zostać 
wydany w przypadku nie stawienia się tej 
osoby na rozprawę

� 2.1.1 dana osoba została wezwana 
osobiście lub za pośrednictwem innych 
środków faktycznie otrzymała w 
zrozumiałym dla siebie języku oficjalne 
informacje na temat wyznaczonego 
terminu i miejsca procesu, w wyniku 
którego wydano wyrok, w taki sposób, iż 
można jednoznacznie stwierdzić, że osoba 
zainteresowana miała wiedzę o 
zaplanowanym czasie i miejscu procesu
oraz została pouczona osobiście, na piśmie 
i przez oficjalny organ, że wyrok może 
zostać wydany, jeżeli nie stawi się ona na 
rozprawę

Gdzie i kiedy nastąpiło wezwanie lub
poinformowanie danej osoby?

Gdzie i kiedy nastąpiło wezwanie danej 
osoby lub osobiste przekazanie jej 
oficjalnych informacji przy wykorzystaniu 
innych środków?

.................................................. ..................................................

Język, w którym przekazano informacje:
..................................................

Jak dana osoba została poinformowana? Jak dana osoba została poinformowana? 
Proszę załączyć odpowiednią 
dokumentację. 

.................................................. ..................................................

LUB LUB
2.1.2 po osobistym wezwaniu lub 
otrzymaniu za pośrednictwem innych 
środków w zrozumiałym dla siebie języku 
oficjalnych informacji na temat 
wyznaczonego terminu i miejsca procesu 
oskarżony udzielił przedstawicielowi 
prawnemu pisemnego pełnomocnictwa w 
zakresie obrony w trakcie procesu i 
rzeczywiście otrzymał praktyczną i 
skuteczną pomoc i reprezentację prawną;
Proszę określić, w jaki sposób spełniono 
ten warunek:
..................................................
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LUB
2.2 po doręczeniu danej osobie wyroku 
zaocznego, wyraźnie oznajmiła ona, że nie 
wnosi sprzeciwu od tego wyroku

2.1.3 po doręczeniu do rąk własnych danej 
osobie wyroku i po wyraźnym pouczeniu 
jej na piśmie, przez oficjalny organ i w 
języku dla niej zrozumiałym, o prawie do 
wystąpienia o ponowne rozpatrzenie 
sprawy oraz o prawie do udziału w 
ponownym rozpatrywaniu sprawy, do 
(ponownego) zbadania istoty sprawy, w 
tym nowych dowodów, z możliwością 
uchylenia początkowego wyroku, a także 
prawie do wniesienia odwołania od 
nowego wyroku, wyraźnie oznajmiła ona, 
że nie wnosi sprzeciwu od tego wyroku

Kiedy i w jaki sposób dana osoba wyraźnie 
oznajmiła, że nie wnosi sprzeciwu od 
wyroku zaocznego?

Kiedy i w jaki sposób dana osoba wyraźnie 
oznajmiła, że nie wnosi sprzeciwu od 
wyroku? Proszę załączyć dokumentację.

.................................................. ..................................................

LUB LUB
� 2.3 danej osobie przysługiwało prawo 
do wystąpienia o ponowne rozpatrzenie 
sprawy na następujących warunkach:

� 2.1.4 po doręczeniu do rąk własnych 
danej osobie wyroku i po wyraźnym 
pouczeniu jej na piśmie, przez oficjalny 
organ i w języku dla niej zrozumiałym, o 
prawie do wystąpienia o ponowne 
rozpatrzenie sprawy oraz o prawie do 
udziału w ponownym rozpatrywaniu 
sprawy, do (ponownego) zbadania istoty 
sprawy, w tym nowych dowodów, z 
możliwością uchylenia początkowego 
wyroku, a także prawie do wniesienia 
odwołania od nowego wyroku, nie złożyła 
ona wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy w stosownym terminie, czyli 
przynajmniej w terminie […]1 dni
LUB

� 2.3.1 wyrok zaoczny doręczono 
tej osobie do rąk własnych 
w dniu ………… (dzień/miesiąc/rok); 
oraz
–   osoba ta została wyraźnie pouczona o 
prawie do wystąpienia o ponowne 
rozpatrzenie sprawy i o prawie do 
obecności podczas tego ponownego 
rozpatrzenia sprawy; oraz
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–   po otrzymaniu pouczenia o tych 
prawach osoba ta mogła w terminie …. 
dni wystąpić o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, jednak nie uczyniła tego w 
wyznaczonym terminie.

� 2.3.2 wyrok zaoczny nie został 
doręczony tej osobie, i

� 2.1.5 wyrok nie został doręczonytej 
osobie do rąk własnych i nie pouczono jej 
wyraźnie o prawie do wystąpienia o 
ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o 
prawie do udziału w ponownym 
rozpatrywaniu sprawy, do (ponownego) 
zbadania istoty sprawy, w tym nowych 
dowodów, z możliwością uchylenia 
początkowego wyroku, a także prawie do 
wniesienia odwołania od nowego wyroku, 
i

– nastąpi to w terminie …. dni po 
przekazaniu tej osoby; oraz

– nastąpi to do rąk własnych przed 
przekazaniem tej osoby; oraz

– w momencie doręczenia tej osobie 
wyroku zaocznego zostanie ona również 
wyraźnie pouczona o prawie do 
wystąpienia o ponowne rozpatrzenie 
sprawy i o prawie do obecności podczas 
tego ponownego rozpatrzenia sprawy; oraz

– w momencie doręczenia tej osobie 
takiego wyroku zostanie ona również 
wyraźnie pouczona na piśmie i przez 
oficjalny organ o prawie do wystąpienia o 
ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o 
prawie do udziału w ponownym 
rozpatrywaniu sprawy, do (ponownego) 
zbadania istoty sprawy, w tym nowych 
dowodów, z możliwością uchylenia 
początkowego wyroku, a także prawie do 
wniesienia odwołania od nowego wyroku; 
oraz

– po otrzymaniu wyroku zaocznego osoba 
ta będzie mogła w terminie …. dni
wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy.

– po otrzymaniu wyroku osoba ta będzie 
miała prawo wystąpić o ponowne 
rozpatrzenie sprawy we właściwych 
ramach czasowych, czyli przynajmniej w 
terminie […]1 dni.
Powyższe informacje zostaną dostarczone 
danej osobie w języku dla niej 
zrozumiałym, a organ wydający przed 
wydaniem przekaże organowi 
wykonawczemu dowód dostarczenia.
1 Termin zostanie określony.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu wywarcia wymiernego pozytywnego wpływu na prawo do obrony wniosek powinien 
wyraźnie stwierdzać, że odpowiedzialność za właściwe powiadomienie musi spoczywać na 
kraju wydającym, który powinien być w stanie wykazać nie tylko, że 1) powiadomienie 
o postępowaniu zostało wysłane, ale także, że oskarżony rzeczywiście je otrzymał; 2) 
przedstawiciel prawny został pisemnie upoważniony do reprezentowania oskarżonego 
w trakcie postępowania, ale też działał praktycznie i skutecznie; 3) oskarżony został 
poinformowany o przysługującym mu prawie do ponownego rozpatrzenia sprawy i mających 
zastosowanie do jego wniosku ramach czasowych w języku dla niego zrozumiałym. Jeżeli to 
konieczne, organ wydający powinien przekazać organowi wykonawczemu poświadczającą to 
dokumentację wraz z zaświadczeniem.

Poprawka 59
Panayiotis Demetriou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 3 - punkt 1
Decyzja ramowa 2005/214/WSISW
Artykuł 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

e) „Wyrok wydany zaocznie” orzeczenie 
zdefiniowane w lit. a), wydane w wyniku 
postępowania, podczas którego osoba nie 
była osobiście obecna.

e) „Wyrok wydany zaocznie” orzeczenie 
zdefiniowane w lit. a), wydane w wyniku 
postępowania sądowego, podczas którego 
osoba nie była osobiście obecna.

Or. en

Poprawka 60
Panayiotis Demetriou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 3 - punkt 2 – litera b)
Decyzja ramowa 2005/214/WSISW
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i) – punkt i)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

i) dana osoba została wezwana osobiście 
lub została poinformowana zgodnie 
z prawem krajowym państwa 
wydającego — za pośrednictwem 
uprawnionego pełnomocnika i w 

i) dana osoba została wezwana osobiście 
lub została należycie poinformowana 
zgodnie z prawem krajowym państwa 
wydającego — za pośrednictwem 
uprawnionego pełnomocnika lub innych 
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odpowiednim terminie — o zaplanowanym 
czasie i miejscu rozprawy, która 
zakończyła się wydaniem wyroku 
zaocznego, oraz została pouczona, że taki 
wyrok może zostać wydany w przypadku 
nie stawienia się tej osoby na rozprawę; lub

środków w odpowiednim terminie — o 
zaplanowanym czasie i miejscu procesu, 
która zakończyła się wydaniem wyroku 
zaocznego, oraz została pouczona, że taki 
wyrok może zostać wydany w przypadku 
nie stawienia się tej osoby na rozprawę; lub

Or. en

Poprawka 61
Panayiotis Demetriou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 3 - punkt 2 – litera b)
Decyzja ramowa 2005/214/WSISW
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i) – punkt iii)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(iii) po doręczeniu danej osobie wyroku 
zaocznego i pouczeniu jej o prawie do 
wystąpienia o ponowne rozpatrzenie 
sprawy i o prawie do obecności podczas 
tego ponownego rozpatrzenia sprawy:

(iii) po doręczeniu danej osobie wyroku 
zaocznego i należytym pouczeniu jej o 
prawie do wystąpienia o ponowne 
rozpatrzenie sprawy lub o prawie do 
apelacji i udziału w tej rozprawie:

Or. en

Poprawka 62
Panayiotis Demetriou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 4 - punkt 2
Decyzja ramowa 2006/783/WSISW
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e) – punkt i)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

i) dana osoba została wezwana osobiście 
lub została poinformowana zgodnie 
z prawem krajowym państwa 
wydającego — za pośrednictwem 
uprawnionego pełnomocnika i w 
odpowiednim terminie — o zaplanowanym 
czasie i miejscu rozprawy, która 

i) dana osoba została wezwana osobiście 
lub została należycie poinformowana 
zgodnie z prawem krajowym państwa 
wydającego — za pośrednictwem 
uprawnionego pełnomocnika lub innych 
środków i w odpowiednim terminie — o 
zaplanowanym czasie i miejscu rozprawy, 
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zakończyła się wydaniem wyroku 
zaocznego, oraz została pouczona, że taki 
wyrok może zostać wydany w przypadku 
nie stawienia się tej osoby na rozprawę; lub

która zakończyła się wydaniem wyroku 
zaocznego, oraz została pouczona, że taki 
wyrok może zostać wydany w przypadku 
nie stawienia się tej osoby na rozprawę; lub

Or. en

Poprawka 63
Panayiotis Demetriou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 4 - punkt 2
Decyzja ramowa 2006/783/WSISW
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e) – punkt ii)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

- osoba ta nie wystąpiła we właściwym 
terminie, wynoszącym co najmniej [...]1 

dni, o ponowne rozpatrzenie sprawy.

- dana osoba nie wystąpiła we właściwym 
terminie o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
ani nie złożyła odwołania.

1 Termin zostanie określony.

Or. en

Poprawka 64
Panayiotis Demetriou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 5 - punkt 2
Decyzja ramowa 2008/…/WSISW
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

f) według zaświadczenia, o którym mowa 
w art. 4, wyrok został wydany zaocznie, 
chyba że zaświadczenie to stwierdza, że:

f) według zaświadczenia, o którym mowa 
w art. 4, wyrok został wydany zaocznie, 
chyba że zaświadczenie to stwierdza, że 
zgodnie z prawem krajowym wydającego 
państwa członkowskiego:

Or. en
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Poprawka 65
Panayiotis Demetriou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 5 - punkt 2
Decyzja ramowa 2008/…/WSISW
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera f) – punkt i)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

i) dana osoba została wezwana osobiście 
lub została poinformowana zgodnie 
z prawem krajowym państwa 
wydającego — za pośrednictwem 
uprawnionego pełnomocnika i w 
odpowiednim terminie — o zaplanowanym 
czasie i miejscu rozprawy, która 
zakończyła się wydaniem wyroku 
zaocznego, oraz została pouczona, że taki 
wyrok może zostać wydany w przypadku 
nie stawienia się tej osoby na rozprawę; lub

i) dana osoba została wezwana osobiście 
lub została należycie poinformowana 
zgodnie z prawem krajowym państwa 
wydającego — za pośrednictwem 
uprawnionego pełnomocnika lub innych 
środków i w odpowiednim terminie — o 
zaplanowanym czasie i miejscu rozprawy, 
która zakończyła się wydaniem wyroku 
zaocznego, oraz została pouczona, że taki
wyrok może zostać wydany w przypadku 
nie stawienia się tej osoby na rozprawę; lub

Or. en

Poprawka 66
Panayiotis Demetriou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 5 - punkt 3
Decyzja ramowa 2008/…/WSISW
Załącznik – część k) – punkt 1 – podpunkt b.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

b.1 dana osoba została wezwana osobiście 
lub została poinformowana zgodnie 
z prawem krajowym państwa 
wydającego — za pośrednictwem 
uprawnionego pełnomocnika i w 
odpowiednim terminie — o zaplanowanym 
czasie i miejscu rozprawy, która 
zakończyła się wydaniem wyroku 
zaocznego, oraz została pouczona, że taki 
wyrok może zostać wydany w przypadku 
nie stawienia się tej osoby na rozprawę

b.1 dana osoba została wezwana osobiście 
lub została należycie poinformowana 
zgodnie z prawem krajowym państwa 
wydającego — za pośrednictwem 
uprawnionego pełnomocnika lub innych 
środków i w odpowiednim terminie — o 
zaplanowanym czasie i miejscu rozprawy, 
która zakończyła się wydaniem wyroku 
zaocznego, oraz została pouczona, że taki 
wyrok może zostać wydany w przypadku 
nie stawienia się tej osoby na rozprawę
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Poprawka 67
Panayiotis Demetriou

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

Artykuł 5a
Poprawki do decyzji ramowej 

2008/.../WsiSW1

W decyzji ramowej 2008/…/WSiSW 
wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 2 dodaje się następującą literę:

h) „Wyrok zaoczny” oznacza orzeczenie 
zdefiniowane w lit. a), wydane w wyniku 
postępowania, podczas którego osoba nie 
była osobiście obecna.
2) W art. [9 ust. 1]2 lit. h) otrzymuje 
następujące brzmienie:

h) według zaświadczenia określonego w 
art. [6a] dana osoba nie była osobiście 
obecna podczas postępowania, w wyniku 
którego wydano wyrok, chyba że w 
zaświadczeniu stwierdza się, że osoba ta, 
zgodnie z prawem krajowym wydającego 
państwa członkowskiego:
i) została osobiście wezwana lub we 
właściwym czasie należnie 
poinformowana przez przedstawiciela lub 
przy wykorzystaniu innych środków o 
wyznaczonym terminie i miejscu procesu, 
w wyniku którego wydano wyrok zaoczny, 
a także pouczona o tym, iż wyrok może 
zostać wydany w przypadku, gdy nie 
pojawi się ona na procesie; lub
ii) będąc świadomą wyznaczonego 
procesu, dana osoba udzieliła 
pełnomocnictwa przedstawicielowi 
prawnemu, który został wybrany, 
wyznaczony i opłacony przez daną osobę 
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lub wyznaczony i opłacony przez państwo 
zgodnie z prawem krajowym mającym 
zastosowanie wobec prawa do obrony, i 
była reprezentowana przez takiego 
przedstawiciela w trakcie procesu; lub
iii) po doręczeniu danej osobie wyroku i 
po wyraźnym pouczeniu jej o prawie do 
wystąpienia o ponowne rozpatrzenie 
sprawy czy apelacji oraz do udziału w tym 
procesie:
- osoba ta wyraźnie oznajmiła, że nie 

wnosi sprzeciwu od wyroku;

lub
- nie wystąpiła o ponowne rozpatrzenie 
sprawy bądź nie złożyła odwołania w 
mających zastosowanie ramach 
czasowych.
3) W części i) załącznika I 
(„zaświadczenie”), punkt 1 otrzymuje 
następujące brzmienie:
1. Proszę wskazać, czy wyrok został 
wydany zaocznie:
1. � Nie, nie został
2. � Tak, został. W przypadku odpowiedzi 
twierdzącej proszę określić, czy:
2.1 dana osoba została wezwana osobiście
lub zgodnie z prawem krajowym 
wydającego państwa członkowskiego
została skutecznie poinformowana 
w odpowiednim terminie przy użyciu 
innych środków o zaplanowanym czasie i 
miejscu procesu, który zakończył się 
wydaniem wyroku zaocznego, oraz 
została pouczona, że taki wyrok może 
zostać wydany w przypadku 
niestawienia się tej osoby na rozprawę.
Gdzie i kiedy nastąpiło poinformowanie 
danej osoby?

……………………………………………

Jak dana osoba została poinformowana?

……………………………………………

LUB
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2.2. będąc świadomą wyznaczonego 
procesu udzieliła pełnomocnictwa 
przedstawicielowi prawnemu, który został 
wybrany, wyznaczony i opłacony przez 
daną osobę lub wyznaczony i opłacony 
przez państwo zgodnie z prawem 
krajowym mającym zastosowanie wobec 
prawa do obrony, i była reprezentowana 
przez takiego przedstawiciela w trakcie 
procesu;
Proszę określić, w jaki sposób spełniono 
ten warunek:

……………………………………………

LUB

2.3. po doręczeniu danej osobie wyroku 
zaocznego, wyraźnie oznajmiła ona, że nie 
wnosi sprzeciwu od tego wyroku
Kiedy i w jaki sposób dana osoba wyraźnie 
oznajmiła, że nie wnosi sprzeciwu od 
wyroku zaocznego?
…………………………………………

LUB

wyrok wydany zaocznie doręczono danej 
osobie do rąk własnych w dniu ………… 
(dzień/miesiąc/rok) i osobie tej 
przysługiwało prawo do wystąpienia o 
ponowne rozpatrzenie sprawy w państwie 
wydającym na następujących warunkach:
- dana osoba została wyraźnie pouczona o 
prawie do wystąpienia o ponowne 
rozpatrzenie sprawy i o prawie do 
obecności podczas tego ponownego 
rozpatrzenia sprawy; oraz 
- od momentu pouczenia o takim prawie 
dana osoba miała … dni na wystąpienie o 
ponowne rozpatrzenie sprawy, jednak nie 
uczyniła tego w wyznaczonym terminie.

________________________________
1 Numer instrumentu zostanie wpisany jak tylko 
zatwierdzi go Rada.

2 Numer tego artykułu zostanie wpisany, jak tylko 
zatwierdzi go Rada.
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