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PR_CNS_art93am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem.
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

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, decyzji ramowej 
2006/783/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów 
konfiskaty i decyzji ramowej 2008/…/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego 
uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek 
polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonywania tych wyroków w Unii 
Europejskiej
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając inicjatywę Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, 
Królestwa Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa oraz Republiki 
Federalnej Niemiec (5598/2008),

– uwzględniając art. 34 ust. 2 lit. b) traktatu UE,

– uwzględniając art. 39 ust. 1 traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C6-0075/2008),

– uwzględniając art. 93 oraz art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinię Komisji Prawnej (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach inicjatywę Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, 
Republiki Czeskiej, Królestwa Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Republiki Federalnej Niemiec;

2. zwraca się do Rady o odpowiednią zmianę tekstu;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do inicjatywy Republiki Słowenii, 
Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa Szwecji, Republiki Słowackiej, 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Republiki 
Federalnej Niemiec;
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5. w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego wzywa Radę i Komisję, żeby 
priorytetowo traktowały każdy przyszły wniosek dotyczący zmiany przedmiotowej 
decyzji zgodnie z deklaracją nr 50 dotyczącą art. 10 Protokołu w sprawie postanowień 
przejściowych, który ma zostać dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej;

6. zdecydowanie zamierza rozpatrywać każdy taki wniosek w ramach procedury pilnej, 
o której mowa w ust. 5, oraz w ścisłej współpracy z parlamentami krajowymi;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, jak również rządom Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki 
Czeskiej, Królestwa Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej oraz Republiki Federalnej Niemiec.

Poprawka 1

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Tytuł

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający 

Poprawka

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 

w sprawie wzmocnienia praw obywateli, 
promowania stosowania zasady 

wzajemnego uznawania do wyroków 
wydanych w wyniku rozprawy, na której 
dana osoba nie stawiła się osobiście, 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 
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wyroków w Unii Europejskiej skazujących na karę pozbawienia wolności 
lub inny środek polegający na pozbawieniu 

wolności — w celu wykonania tych 
wyroków w Unii Europejskiej – oraz 
decyzję ramową 2008/.../WSiSW w 
sprawie uznawania i nadzorowania 
wykonywania kar z zawieszeniem 

wykonania, kar alternatywnych i kar 
warunkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem wniosku jest promowanie stosowania zasady wzajemnego uznawania poprzez 
pozbywanie się istniejących przeszkód, głównie odmiennych podejść do „podstaw nieuznania 
wyroku”. Należy dodać piąty akt legislacyjny w sprawie kar warunkowych, ponieważ odnosi 
się on również do wyroków zaocznych. 

Poprawka 2

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

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 podstaw nieuznania i 
odmowy wykonania wyroków zaocznych.
Niniejsza decyzja ramowa służy 
określeniu takich wspólnych podstaw 
umożliwiających organowi 
wykonującemu wykonanie wyroku mimo 
nieobecności danej osoby na rozprawie. W 
niniejszej decyzji nie reguluje się 
odnośnych form i metod, czy też wymogów 
proceduralnych, stosowanych w celu 
osiągnięcia wyników określonych w 
niniejszej decyzji ramowej – są one 
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regulowane prawem krajowym państw 
członkowskich. Wypełniając odpowiednią 
część europejskiego nakazu aresztowania 
lub odpowiedniego zaświadczenia 
załączonego do pozostałych decyzji 
ramowych, organ wydający gwarantuje, 
że wymogi zostały lub zostaną spełnione, 
co powinno wystarczyć, by wykonano 
wyrok na podstawie zasady wzajemnego 
uznawania.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest lepsze wyjaśnienie związku między niniejszą decyzją ramową a prawem 
krajowym.

Poprawka 3

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

(5a) Nie należy odmawiać uznania i 
wykonania wyroku zaocznego, jeżeli 
zainteresowana osoba, wiedząc o 
wyznaczonej rozprawie, wyznaczyła 
pełnomocnika prawnego, który 
reprezentował ją podczas tej rozprawy. W 
tym kontekście nie powinno mieć 
znaczenia, czy pełnomocnik prawny został 
wybrany, wyznaczony i opłacony przez 
daną osobę, czy został wyznaczony i 
opłacony przez państwo zgodnie z jego 
prawem krajowym mającym zastosowanie 
do prawa do obrony, przyjmując, że dana 
osoba powinna świadomie podjąć decyzję 
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o tym, że będzie ją reprezentował 
pełnomocnik prawny, a sama nie stawi się 
na rozprawie, oraz przyjmując, że dana 
osoba powinna co do zasady mieć 
możliwość samodzielnego wyboru 
pełnomocnika prawnego (np. z listy 
utworzonej do tego celu).

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyraźne zaznaczenie, że jeżeli osoba decyduje się na wyznaczenie 
przedstawiciela prawnego i przekazanie mu jasnego pełnomocnictwa, należy przyjąć, że 
osoba ta jest osobiście informowana o rozprawie.

Poprawka 4

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

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 nieuznania przewidzianych we 
właściwych obowiązujących decyzjach 
ramowych powinny uwzględniać 
różnorodne sytuacje, w odniesieniu do 
prawa danej osoby do wystąpienia o 
ponowne rozpatrzenie sprawy. Takie 
ponowne rozpatrzenie sprawy, mające na 
celu zagwarantowanie prawa do obrony, 
ma następujące cechy: dana osoba ma 
prawo do uczestniczenia w ponownym 
rozpatrzeniu sprawy; sprawa zostanie 
(ponownie) rozpatrzona pod względem 
merytorycznym i z uwzględnieniem 
nowych dowodów, a postępowanie może 
prowadzić do unieważnienia pierwotnego 
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wyroku.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich sprawy te rozwiązuje się raczej poprzez prawo do 
odwołania, a nie prawo do wystąpienia o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Poprawka 5

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

3. Zakresem zastosowania niniejszej 
decyzji ramowej jest ustanowienie 
jednolitych zasad uznawania lub 
wykonywania w jednym państwie 
członkowskim (wykonujące państwo 
członkowskie) orzeczeń sądowych 
wydanych w innym państwie 
członkowskim (wydające państwo 
członkowskie) w wyniku postępowania, 
podczas którego osoba nie była obecna,
zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 decyzji 
ramowej 2002/584/WSiSW, art. 7 ust. 2 lit. 
g) decyzji ramowej 2005/214/WSiSW, art. 
8 ust. 2 lit. e) decyzji ramowej 
2006/783/WSiSW oraz art. 9 ust. 1 lit. f) 
decyzji ramowej 2008/…/WSiSW.

3. Zakresem zastosowania niniejszej 
decyzji ramowej jest ustanowienie 
jednolitych zasad uznawania lub 
wykonywania w jednym państwie 
członkowskim (wykonujące państwo 
członkowskie) orzeczeń sądowych 
wydanych w innym państwie 
członkowskim (wydające państwo 
członkowskie) w wyniku postępowania, 
podczas którego osoba nie była obecna, 
zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 decyzji 
ramowej 2002/584/WSiSW, art. 7 ust. 2 lit. 
g) decyzji ramowej 2005/214/WSiSW, art. 
8 ust. 2 lit. e) decyzji ramowej 
2006/783/WSiSW, art. 9 ust. 1 lit. f) 
decyzji ramowej 2008/…/WSiSW oraz art. 
9 ust. 1 lit. f) decyzji ramowej 
2008/…/WSiSW.

Or. en
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Uzasadnienie

Piąty akt prawodawczy w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia należy dodać w 
obecnej postaci, ponieważ odnosi się on również do wyroków zaocznych. Dokładny numer 
odpowiedniego artykułu zostanie dodany po zakończeniu prac prawników-lingwistów Rady 
nad tekstem dotyczącym zawieszenia lub warunkowego zwolnienia.

Poprawka 6

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

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 
rozprawy, podczas której osoba nie była 
osobiście obecna.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uściślenie, że wniosek ma zastosowanie jedynie do fazy sądowej 
postępowania.

Poprawka 7

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 2
Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW
Artykuł 4 a – część wprowadzająca
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Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

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 
europejski nakaz aresztowania stwierdza, 
że zgodnie z prawem krajowym 
wydającego państwa członkowskiego:

Or. en

Uzasadnienie

Celem wniosku nie jest regulacja czy też harmonizacja istotnych ani proceduralnych 
wymogów krajowych. W związku z tym należy uściślić, że wymogi te określa prawo krajowe.
Ponadto właśnie pojęcia „prawo krajowe” używa się na ogół w tego typu przepisach i wydaje 
się ono bardziej spójne z treścią punktu 4 preambuły.

Poprawka 8

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 2
Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW
Artykuł 4 a – litera a

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

(a) dana osoba została wezwana osobiście 
lub została poinformowana zgodnie z 
prawem krajowym wydającego państwa 

(a) dana osoba została wezwana osobiście 
lub w odpowiednim terminie przekazano 
jej skutecznie w inny sposób informację o 
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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 
niestawienia się tej osoby na rozprawie;

zaplanowanym czasie i miejscu rozprawy, 
która zakończyła się wydaniem wyroku 
zaocznego, oraz została pouczona, że taki 
wyrok może zostać wydany w przypadku 
niestawienia się tej osoby na rozprawie;
lub

Or. en

Uzasadnienie

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings.

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the Courts.

Poprawka 9

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 2
Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW
Artykuł 4 a – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

(aa) dana osoba, wiedząc o wyznaczonej 
rozprawie, upoważniła pełnomocnika 
prawnego, który został wybrany, 
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wyznaczony i opłacony przez daną osobę 
lub został wyznaczony i opłacony przez 
państwo zgodnie z jego prawem krajowym 
mającym zastosowanie do prawa do 
obrony, oraz była reprezentowana przez 
tego pełnomocnika podczas rozprawy; lub

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli osoba zdecydowała się na wyznaczenie przedstawiciela prawnego i przekazanie mu 
jasnego pełnomocnictwa, należy rozumieć, że wyrok wydany w wyniku rozprawy, na której 
obecny był jej pełnomocnik, nie jest wyrokiem zaocznym. Państwo wykonujące nie może 
zatem odmówić jego wykonania.

Należy również rozpatrzeć kwestię wyznaczania z urzędu pełnomocnika prawnego.
W odniesieniu do skutecznej obrony, którą powinno się zagwarantować danej osobie, są to 
zasady, które należy określić i których należy przestrzegać zgodnie z wymogami prawa 
krajowego państwa wydającego.

Poprawka 10

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 2
Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW
Artykuł 4 a – litera b

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

(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:

(b) po doręczeniu danej osobie wyroku 
zaocznego i po wyraźnym pouczeniu jej o 
prawie do wystąpienia o ponowne 
rozpatrzenie sprawy lub złożenia 
odwołania oraz o prawie do uczestniczenia 
w tym ponownym rozpatrzeniu sprawy:

 W razie przyjęcia niniejszej poprawki 
powinna mieć ona zastosowanie do całego 
tekstu (w każdym przypadku użycia pojęcia 
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„ponowne rozpatrzenie sprawy” należy 
dodać „lub odwołanie”).

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że osoba powinna mieć prawo do ponownego rozpatrzenia jej sprawy 
zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli w systemie krajowym nie istnieje „ponowne rozpatrzenie 
sprawy”, ponowna rozprawa mogłaby przyjąć formę odwołania.

Poprawka 11

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 2
Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW
Artykuł 4 a – litera b) punkt (ii)

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

(ii) osoba ta nie wystąpiła we właściwym 
terminie, wynoszącym co najmniej [...]¹ 
dni, o ponowne rozpatrzenie sprawy;

(ii) osoba ta nie wystąpiła we właściwym 
terminie o ponowne rozpoznanie sprawy;

¹ Termin zostanie określony.

Or. en

Uzasadnienie

Celem wniosku nie jest regulacja czy też harmonizacja istotnych ani proceduralnych 
wymogów krajowych. Właściwy termin powinien być określony w odpowiednim prawie 
krajowym.

Poprawka 12

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
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Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 2
Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW
Artykuł 4 a – litera (c) punkt i)

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

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 niezwłocznie po jej przekazaniu 
i zostanie ona wyraźnie pouczona o prawie 
do wystąpienia o ponowne rozpatrzenie 
sprawy i o prawie do uczestniczenia w tym 
ponownym rozpatrzeniu sprawy;

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją duże rozbieżności w procesowym prawie karnym państw członkowskich. Nie jest 
zatem praktyczne wprowadzanie konkretnych ram czasowych, które mogłyby później 
spowodować praktyczne problemy na poziomie krajowym przy realizacji niniejszej decyzji 
ramowej. Należy jednak podkreślić, że wyrok należy doręczyć możliwie jak najszybciej 
zgodnie z prawem krajowym.

Poprawka 13

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 2
Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW
Artykuł 4 a – litera (c) punkt i)
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Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

(ii) osoba ta będzie miała co najmniej [...]¹ 
dni, by wystąpić o ponowne rozpatrzenie 
sprawy.

(ii) osoba ta będzie miała prawo do
wystąpienia we włąściwym terminie o 
ponowne rozpatrzenie sprawy.

¹ Termin zostanie określony.

Or. en

Uzasadnienie

Celem wniosku nie jest regulacja, czy też harmonizacja istotnych ani proceduralnych 
wynogów krajowych. Właściwy termin powinien być określony w odpowiednim prawie 
krajowym.

Poprawka 14

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 4
Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW
Załącznik – część d – punkt 2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

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 

dana osoba została wezwana osobiście lub 
zgodnie z prawem krajowym wydającego 
państwa członkowskiego w odpowiednim 
terminie przekazano jej skutecznie w inny 
sposób informację o zaplanowanym czasie 
i miejscu rozprawy, która zakończyła się 
wydaniem wyroku zaocznego, oraz została 
pouczona, że taki wyrok może zostać 
wydany w przypadku niestawienia się tej 
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wyrok może zostać wydany w przypadku 
niestawienia się tej osoby na rozprawę

osoby na rozprawę

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uściślenie, że wniosek ma zastosowanie jedynie do fazy sądowej 
postępowania.

Poprawka 15

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 4
Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW
Załącznik – część d) –  punkt 2.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

2.1a dana osoba, wiedząc o wyznaczonej 
rozprawie, upoważniła pełnomocnika 
prawnego, który został wybrany, 
wyznaczony i opłacony przez daną osobę, 
czy został wyznaczony i opłacony przez 
państwo zgodnie z jego prawem krajowym 
mającym zastosowanie do prawa do 
obrony, oraz była reprezentowana przez 
tego pełnomocnika podczas rozprawy

W jaki sposób spełniono ten warunek?
………………………………

Or. en

Uzasadnienie

To reflect Amendment concerning Amendment to Article 4a, paragraph 1, point (aa) (new) of 
EAW instrument.
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Poprawka 16

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 4
Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW
Załącznik – część d – punkt 2.3.2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

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

– nastąpi to osobiście i niezwłocznie po 
przekazaniu tej osoby; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja ramowa nie ma na celu harmonizowania aspektów proceduralnych takich jak 
terminy doręczenia wyroku zaocznego, stąd przedstawiona powyżej propozycja.

Poprawka 17

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 1
Decyzja ramowa 2005/214/WSiSW
Artykuł 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

(e) »wyrok zaoczny« oznacza orzeczenie 
zdefiniowane w lit. a), wydane w wyniku 
postępowania, podczas którego osoba nie 

(e) »wyrok zaoczny« oznacza orzeczenie 
zdefiniowane w lit. a), wydane w wyniku 
rozprawy, podczas której osoba nie była 
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była osobiście obecna. osobiście obecna.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uściślenie, że wniosek ma zastosowanie jedynie do fazy sądowej 
postępowania.

Poprawka 18

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b 
Decyzja ramowa 2005/214/WSiSW
Artykuł 7 ustęp 2 – litera i) – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

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

(i) 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

Uzasadnienie

Celem wniosku nie jest regulacja czy też harmonizacja istotnych ani proceduralnych 
wymogów krajowych. W związku z tym należy uściślić, że wymogi te określa prawo krajowe.
Ponadto właśnie pojęcia „prawo krajowe” używa się na ogół w tego typu przepisach i wydaje 
się ono bardziej spójne z treścią punktu 4 preambuły.



PE404.491v01-00 22/42 PR\714304PL.doc

PL

Poprawka 19

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b
Decyzja ramowa 2005/214/WSiSW
Artykuł 7 ustęp 2 – litera i) – punkt i) 

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

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 niestawienia się tej osoby na 
rozprawę; lub

(i) dana osoba została wezwana osobiście 
lub w odpowiednim terminie przekazano 
jej skutecznie w inny sposób informację 
o zaplanowanym czasie i miejscu 
rozprawy, która zakończyła się wydaniem 
wyroku zaocznego, oraz została pouczona, 
że taki wyrok może zostać wydany 
w przypadku niestawienia się tej osoby na 
rozprawie; lub

Or. en

Uzasadnienie

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings.

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.
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Poprawka 20

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b
Decyzja ramowa 2005/214/WSiSW
Artykuł 7 ustęp 2 – litera i) – punkt i a) (nowy)

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

(ia). dana osoba, wiedząc o wyznaczonej 
rozprawie, upoważniła pełnomocnika 
prawnego, który został wybrany, 
wyznaczony i opłacony przez daną osobę 
lub został wyznaczony i opłacony przez 
państwo zgodnie z jego prawem krajowym 
mającym zastosowanie do prawa do 
obrony, oraz była reprezentowana przez 
tego pełnomocnika podczas rozprawy; lub

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli osoba zdecydowała się na wyznaczenie przedstawiciela prawnego i przekazanie mu 
jasnego pełnomocnictwa, należy rozumieć, że wyrok wydany w wyniku rozprawy, na której 
obecny był jej pełnomocnik, nie jest wyrokiem zaocznym. Państwo wykonujące nie może 
zatem odmówić jego wykonania.

Należy również rozpatrzeć kwestię wyznaczania z urzędu pełnomocnika prawnego. W 
odniesieniu do skutecznej obrony, którą powinno się zagwarantować danej osobie, są to 
zasady, które należy określić i których należy przestrzegać zgodnie z wymogami prawa 
krajowego państwa wydającego.
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Poprawka 21

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b
Decyzja ramowa 2005/214/WSiSW
Artykuł 7 ustęp 2 – litera i) – punkt ii)

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

(ii) dana osoba wyraźnie oznajmiła przed 
właściwym organem, że nie kwestionuje 
słuszności zarzutów; lub

skreślony

Or. en

Poprawka 22

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b
Decyzja ramowa 2005/214/WSiSW
Artykuł 7 ustęp 2 – litera i) – punkt iii) – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

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 po wyraźnym pouczeniu jej o 
prawie do wystąpienia o ponowne 
rozpatrzenie sprawy oraz o prawie do 
uczestniczenia w tym ponownym 
rozpatrzeniu sprawy:

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zagwarantowanie spójności wszystkich instrumentów związanych z 
wyrokami zaocznymi. W przypadku ENA stosuje się określenia „wyraźnie” i dlatego powinno 
być one używane również w stosunku do wszystkich innych instrumentów.

Poprawka 23

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b
Decyzja ramowa 2005/214/WSiSW
Artykuł 7 ustęp 2 – litera i) – punkt iii) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

– osoba ta nie wystąpiła we właściwym 
terminie, wynoszącym co najmniej [...]¹ 
dni, o ponowne rozpatrzenie sprawy.

- osoba ta nie wystąpiła we właściwym 
terminie o ponowne rozpatrzenie sprawy.

¹ Termin zostanie określony.

Or. en

Uzasadnienie

Celem wniosku nie jest regulacja czy też harmonizacja istotnych ani proceduralnych 
wymogów krajowych. Właściwy termin powinien być określony w odpowiednim prawie 
krajowym.

Poprawka 24

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Decyzja ramowa 2005/214/WSiSW
Załącznik – część h) – punkt3 – punkt 2.1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

2.1a. dana osoba, wiedząc o wyznaczonej 
rozprawie, upoważniła pełnomocnika 
prawnego, który został wybrany, 
wyznaczony i opłacony przez daną osobę 
lub został wyznaczony i opłacony przez 
państwo zgodnie z jego prawem krajowym 
mającym zastosowanie do prawa do 
obrony, oraz była reprezentowana przez 
tego pełnomocnika podczas rozprawy;

W jaki sposób spełniono ten warunek?
………………………………

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu odzwierciedlenie poprawki do art. 7 ust. 2 punkt (i) podpunkt (i) lit 
a) (nowa) dokumentu dotyczącego kar o charakterze pieniężnym.

Poprawka 25

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 1
Decyzja ramowa 2006/783/WSiSW
Artykuł 2 – litera i

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

(i) »wyrok zaoczny« oznacza nakaz 
konfiskaty zdefiniowany w lit. c), wydany 

(i) »wyrok zaoczny« oznacza nakaz 
konfiskaty zdefiniowany w lit. c), wydany 
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w wyniku postępowania, w którym dana 
osoba nie była osobiście obecna.

w wyniku rozprawy, w której dana osoba 
nie była osobiście obecna.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uściślenie, że wniosek ma zastosowanie jedynie do fazy sądowej 
postępowania.

Poprawka 26

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 2
Decyzja ramowa 2006/783/WSiSW
Artykuł 8 ustęp 2 – litera e) – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

(e) według zaświadczenia określonego w 
art. 4 ust. 2, wyrok został wydany 
zaocznie, chyba że zaświadczenie to 
stwierdza, że:

(e) według zaświadczenia określonego w 
art. 4 ust. 2, wyrok został wydany 
zaocznie, chyba że zaświadczenie to 
stwierdza, że zgodnie z prawem krajowym 
wydającego państwa członkowskiego:

Or. en

Uzasadnienie

Celem wniosku nie jest regulacja czy też harmonizacja istotnych ani proceduralnych 
wymogów krajowych. W związku z tym należy uściślić, że wymogi te określa prawo krajowe.
Ponadto właśnie pojęcia „prawo krajowe” używa się na ogół w tego typu przepisach i wydaje 
się ono bardziej spójne z treścią punktu 4 preambuły.

Poprawka 27

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
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Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 2
Decyzja ramowa 2006/783/WSiSW
Artykuł 8 ustęp 2 – litera e) – punkt i)

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

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 w odpowiednim terminie przekazano 
jej skutecznie w inny sposób informację 
o zaplanowanym czasie i miejscu 
rozprawy, która zakończyła się wydaniem 
wyroku zaocznego, oraz została pouczona, 
że taki wyrok może zostać wydany 
w przypadku niestawienia się tej osoby na 
rozprawie; lub

Or. en

Uzasadnienie

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings.

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.

Poprawka 28

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
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Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 2
Decyzja ramowa 2006/783/WSiSW
Artykuł 8 ustęp 2 – litera e) – punkt i a) (nowy)

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

(ia). dana osoba, wiedząc o wyznaczonej 
rozprawie, upoważniła pełnomocnika 
prawnego, który został wybrany, 
wyznaczony i opłacony przez daną osobę 
lub został wyznaczony i opłacony przez 
państwo zgodnie z jego prawem krajowym 
mającym zastosowanie do prawa do 
obrony, oraz była reprezentowana przez 
tego pełnomocnika podczas rozprawy; lub

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli osoba zdecydowała się na wyznaczenie przedstawiciela prawnego i przekazanie mu 
jasnego pełnomocnictwa, należy rozumieć, że wyrok wydany w wyniku rozprawy, na której 
obecny był jej pełnomocnik, nie jest wyrokiem zaocznym. Państwo wykonujące nie może 
zatem odmówić jego wykonania.

Należy również rozpatrzeć kwestię wyznaczania z urzędu pełnomocnika prawnego. W 
odniesieniu do skutecznej obrony, którą powinno się zagwarantować danej osobie, są to 
zasady, które należy określić i których należy przestrzegać zgodnie z wymogami prawa 
krajowego państwa wydającego.

Poprawka 29

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 2
Decyzja ramowa 2006/783/WSiSW
Artykuł 8 ustęp 2 – litera e) – punkt ii) – tiret drugie
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Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

– osoba ta nie wystąpiła we właściwym 
terminie, wynoszącym co najmniej [...]¹ 
dni, o ponowne rozpatrzenie sprawy.

- osoba ta nie wystąpiła we właściwym 
terminie o ponowne rozpatrzenie sprawy.

¹ Termin zostanie określony.

Or. en

Uzasadnienie

Celem wniosku nie jest regulacja czy też harmonizacja istotnych ani proceduralnych 
wymogów krajowych. Właściwy termin powinien być określony w odpowiednim prawie 
krajowym.

Poprawka 30

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 3
Decyzja ramowa 2006/783/WSiSW
Załącznik – część j – punkt 2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

2.1. 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 

2.1 dana osoba została wezwana osobiście 
lub zgodnie z prawem krajowym państwa 
wydającego w odpowiednim terminie 
przekazano jej skutecznie w inny sposób 
informację o zaplanowanym czasie i 
miejscu rozprawy, która zakończyła się 
wydaniem wyroku zaocznego, oraz została 
pouczona, że taki wyrok może zostać 
wydany w przypadku niestawienia się tej 
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przypadku niestawienia się tej osoby na 
rozprawę

osoby na rozprawę

Or. en

Poprawka 31

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 3
Decyzja ramowa 2006/783/WSiSW
Załącznik – część j) – punkt 2.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

2.1a. dana osoba, wiedząc o wyznaczonej 
rozprawie, upoważniła pełnomocnika 
prawnego, który został wybrany, 
wyznaczony i opłacony przez daną osobę 
lub został wyznaczony i opłacony przez 
państwo zgodnie z jego prawem krajowym 
mającym zastosowanie do prawa do 
obrony, oraz była reprezentowana przez 
tego pełnomocnika podczas rozprawy;

W jaki sposób spełniono ten warunek?
………………………………

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu odzwierciedlenie poprawki do art. 8 ust. 2 punkt (e) podpunkt (i) 
(nowy) dokumentu dotyczącego nakazu konfiskaty.

Poprawka 32

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
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Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt 1
Decyzja ramowa 2008/…/WSiSW
Artykuł 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

(e) »wyrok zaoczny« oznacza orzeczenie 
zdefiniowane w lit. a), wydane w wyniku 
postępowania, podczas którego osoba nie 
była osobiście obecna.

(e) »wyrok zaoczny« oznacza orzeczenie 
zdefiniowane w lit. a), wydane w wyniku 
rozprawy, podczas której osoba nie była 
osobiście obecna.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uściślenie, że wniosek ma zastosowanie jedynie do fazy sądowej 
postępowania.

Poprawka 33

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt 2
Decyzja ramowa 2008/…/WSiSW
Artykuł 9 ustęp 1 – litera f) – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

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:
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Or. en

Uzasadnienie

Celem wniosku nie jest regulacja czy też harmonizacja istotnych ani proceduralnych 
wymogów krajowych. W związku z tym należy uściślić, że wymogi te określa prawo krajowe.
Ponadto właśnie pojęcia „prawo krajowe” używa się na ogół w tego typu przepisach i wydaje 
się ono bardziej spójne z treścią punktu 4 preambuły.

Poprawka 34

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt 2
Decyzja ramowa 2008/…/WSiSW
Artykuł 9 ustęp 1 – litera f) – litera i)

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

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 niestawienia się tej osoby na 
rozprawę; lub

(i) dana osoba została wezwana osobiście 
lub w odpowiednim terminie przekazano 
jej skutecznie w inny sposób informację 
o zaplanowanym czasie i miejscu 
rozprawy, która zakończyła się wydaniem 
wyroku zaocznego, oraz została pouczona, 
że taki wyrok może zostać wydany 
w przypadku niestawienia się tej osoby na 
rozprawę; lub

Or. en

Uzasadnienie

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings.

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.
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Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.

Poprawka 35

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt 2
Decyzja ramowa 2008/…/WSiSW
Artykuł 9 ustęp 1 – litera f) – punkt i a) (nowy)

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

(ia) ) dana osoba, wiedząc o wyznaczonej 
rozprawie, upoważniła pełnomocnika 
prawnego, który został wybrany, 
wyznaczony i opłacony przez daną osobę 
lub został wyznaczony i opłacony przez 
państwo zgodnie z jego prawem krajowym 
mającym zastosowanie do prawa do 
obrony, oraz była reprezentowana przez 
tego pełnomocnika podczas rozprawy; lub

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli osoba zdecydowała się na wyznaczenie przedstawiciela prawnego i przekazanie mu 
jasnego pełnomocnictwa, należy rozumieć, że wyrok wydany w wyniku rozprawy, na której 
obecny był jej pełnomocnik, nie jest wyrokiem zaocznym. Państwo wykonujące nie może 
zatem odmówić jego wykonania.

Należy również rozpatrzeć kwestię wyznaczania z urzędu pełnomocnika prawnego. W 
odniesieniu do skutecznej obrony, którą powinno się zagwarantować danej osobie, są to 
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zasady, które należy określić i których należy przestrzegać zgodnie z wymogami prawa 
krajowego państwa wydającego.

Poprawka 36

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt 2
Decyzja ramowa 2008/…/WSiSW
Artykuł 9 ustęp 1 – litera f) – punkt ii) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

– osoba ta nie wystąpiła we właściwym 
terminie, wynoszącym co najmniej [...]¹ 
dni, o ponowne rozpatrzenie sprawy.

- osoba ta nie wystąpiła we właściwym 
terminie o ponowne rozpatrzenie sprawy.

¹ Termin zostanie określony.

Or. en

Uzasadnienie

Celem wniosku nie jest regulacja czy też harmonizacja istotnych ani proceduralnych 
wymogów krajowych. Właściwy termin powinien być określony w odpowiednim prawie 
krajowym.

Poprawka 37

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt 3
Decyzja ramowa 2002/…/WSiSW
Załącznik – część k – punkt 1 – punkt b.1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

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 niestawienia się danej osoby na 
rozprawę

dana osoba została wezwana osobiście lub 
zgodnie z prawem krajowym państwa 
wydającego w odpowiednim terminie 
przekazano jej skutecznie w inny sposób
informację o zaplanowanym czasie i 
miejscu rozprawy, która zakończyła się 
wydaniem wyroku zaocznego, oraz została 
pouczona, że taki wyrok może zostać 
wydany w przypadku niestawienia się tej 
osoby na rozprawę

Or. en

Poprawka 38

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt 3
Decyzja ramowa 2008/…/WSiSW
Załącznik – część k – punkt 1 – punkt b.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

dana osoba, wiedząc o wyznaczonej 
rozprawie, upoważniła pełnomocnika 
prawnego, który został wybrany, 
wyznaczony i opłacony przez daną osobę 
lub został wyznaczony i opłacony przez 
państwo zgodnie z jego prawem krajowym 
mającym zastosowanie do prawa do 
obrony, oraz była reprezentowana przez 
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tego pełnomocnika podczas rozprawy;

W jaki sposób spełniono ten warunek?
………………………………

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu odzwierciedlenie poprawki dotyczącej poprawki do art. 9 ust. 1 lit f) 
punkt (ia) (nowy) dokumentu dotyczącego kary pozbawienia wolności.

Poprawka 39

Inicjatywa Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa 
Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej 
Niemiec – akt zmieniający
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Republikę 
Słowenii, Republikę Francuską, Republikę 

Czeską, Królestwo Szwecji, Republikę 
Słowacką, Zjednoczone Królestwo i 
Republikę Federalną Niemiec – akt 

zmieniający

Poprawka

Artykuł 5a
Zmiany w decyzji ramowej 

2008/…/WSiSW1

W decyzji ramowej 2008/…/WSiSW 
wprowadza się następujące zmiany:
1) W art. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
h) „wyrok zaoczny” oznacza wyrok 
zdefiniowany w lit. a), jeżeli dana osoba 
nie była osobiście obecna podczas 
rozprawy, w której wyniku ten wyrok 
zapadł.
2) Art. [9 ust. 1]² lit. h) otrzymuje 
następujące brzmienie:
h) według zaświadczenia określonego 
w art. [6a] dana osoba nie stawiła się 
osobiście na rozprawie, w wyniku której 
wydano wyrok, chyba że w zaświadczeniu 
stwierdza się, że zgodnie z prawem 
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krajowym wydającego państwa 
członkowskiego:
i) dana osoba została wezwana osobiście 
lub skutecznie w inny sposób przekazano 
jej na czas informację o zaplanowanym 
czasie i miejscu rozprawy, która 
zakończyła się wydaniem wyroku 
zaocznego, oraz została pouczona, że taki 
wyrok może zostać wydany w przypadku 
niestawienia się tej osoby na rozprawie; 
lub
ii) dana osoba, wiedząc o wyznaczonej 
rozprawie, upoważniła pełnomocnika 
prawnego, który został wybrany, 
wyznaczony i opłacony przez daną osobę 
lub został wyznaczony i opłacony przez 
państwo zgodnie z jego prawem krajowym 
mającym zastosowanie do prawa do 
obrony, oraz była reprezentowana przez 
tego pełnomocnika podczas rozprawy; lub
iii) dana osoba, po doręczeniu jej wyroku 
i po otrzymaniu wyraźnych informacji 
o prawie do wystąpienia o ponowne 
rozpatrzenie sprawy oraz o prawie do 
uczestnictwa w  ponownym rozpoznaniu 
sprawy:
- wyraźnie oświadczyła, że nie wnosi 

sprzeciwu od wyroku;
lub
- nie wystąpiła w ustawowym terminie 
o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3) W części i) załącznika I 
(„zaświadczenie”) punkt 1 otrzymuje 
brzmienie:
1. Proszę wskazać, czy wyrok został 
wydany zaocznie:
1. � Nie został wydany zaocznie
2. � Został wydany zaocznie. W 
przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę 
określić, czy:
2.1 dana osoba została wezwana osobiście 
lub zgodnie z prawem krajowym 
wydającego państwa członkowskiego 
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skutecznie i w odpowiednim terminie 
przekazano jej informację w inny sposób 
o zaplanowanym czasie i miejscu 
rozprawy, która zakończyła 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 wezwanie lub 
poinformowanie danej osoby?
……………………………………………
Jak dana osoba została poinformowana?
……………………………………………
LUB
2.2. dana osoba, wiedząc o wyznaczonej 
rozprawie, upoważniła pełnomocnika 
prawnego, który został wybrany,
wyznaczony i opłacony przez daną osobę 
lub został wyznaczony i opłacony przez 
państwo zgodnie z jego prawem krajowym 
mającym zastosowanie do prawa do 
obrony, oraz była reprezentowana przez 
tego pełnomocnika podczas rozprawy;
W jaki sposób spełniono ten warunek?
……………………………………………
LUB
2.3 dana osoba po doręczeniu jej wyroku 
zaocznego wyraźnie oznajmiła, że nie 
wnosi sprzeciwu od tego wyroku.
Kiedy i w jaki sposób dana osoba wyraźnie 
oznajmiła, że nie wnosi sprzeciwu od 
wyroku zaocznego?
…………………………………………
LUB
2.4 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 na 
następujących warunkach:
- osoba ta została wyraźnie pouczona o



PE404.491v01-00 40/42 PR\714304PL.doc

PL

prawie do wystąpienia o ponowne 
rozpatrzenie sprawy i o prawie do 
uczestnictwa w ponownym rozpatrzeniu 
sprawy; oraz 
- po otrzymaniu pouczenia o tych prawach 
osoba ta mogła w terminie …. dni 
wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
jednak nie uczyniła tego w wyznaczonym 
terminie
________________________________
¹ Numer decyzji zostanie wstawiony po 
przyjęciu jej przez Radę.
¹ Numer artykułu zostanie wstawiony po 
przyjęciu go przez Radę.

Or. en

Uzasadnienie

Ten nowy artykuł dotyczący decyzji ramowej w sprawie kar warunkowych dodano po to, by 
akt ten wszedł w zakres zastosowania niniejszej decyzji ramowej. Kolejne zmiany służą 
zgodności z tekstem wniosku dotyczącego pozostałych 4 instrumentów odnoszących się do 
wyroków zaocznych.
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UZASADNIENIE

Prawo do procesu sądowego jest jednym z praw podstawowych określonych 
w Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Niemniej jednak prawo to nie jest prawem bezwzględnie obowiązującym. 
Pod pewnymi warunkami wyroki mogą być wydawane w wyniku rozprawy, na której dana 
osoba nie stawiła się osobiście. Są to wówczas tzw. wyroki zaoczne. 

Stosując zasadę wzajemnego uznawania, organ sądowy jednego państwa członkowskiego 
wykonuje wyrok wydany przez organ sądowy innego państwa członkowskiego. Istnieją 
jednak pewne wyjątki, a jednym z nich jest sytuacja, w której wyrok wydawany jest zaocznie. 

Obecnie istnieje kilka instrumentów prawnych UE (przyjętych lub oczekujących na przyjęcie 
przez Radę) dotyczących wyroków zaocznych.  Traktują one jednak tę kwestię 
w zróżnicowany sposób, co stanowi przeszkodę dla wzajemnego uznawania tych wyroków. 
Prowadzi to do niespójności systemu na poziomie UE, charakteryzującego się (niepożądaną) 
niepewnością sądownictwa. W celu poprawy tego stanu rzeczy 7 państw członkowskich 
wystąpiło z propozyją dostosowania kryteriów dotyczących podstaw nieuznawania wyroków 
zaocznych w następujących czterech aktach:

1) decyzji ramowej (2002/584/WSiSW) w sprawie europejskiego nakazu aresztowania 
i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi,

2) decyzji ramowej 2005/214/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania 
do kar o charakterze pieniężnym,

3) decyzji ramowej 2006/783/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania 
do nakazów konfiskaty,

4) decyzji ramowej 2008/…/WSiSW o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do 
wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na 
pozbawieniu wolności — w celu wykonywania tych wyroków w Unii Europejskiej.

Sprawozdawca uważa, że istnieje potrzeba włączenia w zakres przedmiotowego wniosku 
również piątego instrumentu, tj. decyzji ramowej 2008/…/WSiSW w sprawie uznawania 
i nadzorowania wykonywania kar z zawieszeniem wykonania, kar alternatywnych i kar 
warunkowych.

Dostosowanie takie doprowadziłoby do jaśniejszych przepisów prawnych i ułatwiłoby 
współpracę sądową. Ponadto przedmiotowy wniosek zwiększa ochronę podstawowych praw 
proceduralnych, takich jak prawo do obrony i prawo do procesu. 

Pomimo tego, że celem wniosku jest dostosowanie podstaw nieuznawania wyroków 
zaocznych, przedstawiona propozycja nie ma na celu harmonizacji koncepcji, lecz raczej 
horyzontalne rozwiązanie kwestii różnic w systemach prawnych. Wniosek określa skutki 
współpracy sądowej lub wspólnego podejścia do sytuacji, w których wyrok wydawany jest 
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zaocznie.

Główne elementy wniosku

1. Wezwanie danej osoby do stawienia się w sądzie

We wniosku podkreśla się znaczenie odpowiedniego sposobu wezwania danej osoby do 
stawienia się w sądzie. Dana osoba musi zostać w odpowiednim czasie poinformowana 
o terminie i miejscu rozprawy, która tej osoby dotyczy. Tylko po spełnieniu tego wymogu 
można uznać i wykonać wyrok wydany zaocznie. W ten sposób gwarantuje się poszanowanie 
prawa do procesu. 

Jednakże zdaniem sprawozdawcy należy wziąć pod uwagę różnorodność systemów prawnych 
państw członkowskich, jako że różnią się one pod względem form wzywania danej osoby do 
stawienia się w sądzie. Prawa oskarżonego są zagwarantowane nie tylko wówczas, kiedy 
został on wezwany osobiście. W państwach członkowskich obowiązują dalsze wytyczne 
proceduralne, które gwarantują, że dana osoba zostaje wezwana, a w przypadku gdy zaistnieją 
problemy z procedurą wezwania, że dana osoba może przedstawić tę sytuację w sądzie.

2. Uwzględnianie w większym stopniu prawa do wystąpienia o ponowne rozpatrzenie sprawy 

W przedmiotowym wniosku podkreśla się rolę wystąpienia o ponowne rozpatrzenie sprawy 
w zagwarantowaniu odpowiedniego poszanowania prawa do procesu. Jeżeli dana osoba nie 
była obecna na rozprawie, w wyniku której wydano wyrok zaoczny, wykonujące państwo 
członkowskie może wykonać taki wyrok w przypadku, gdy np. w państwie wydającym wyrok 
istnieje odpowiednie prawo do wystąpienia o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nie we 
wszystkich państwach członkowskich istnieje jednak pojęcie „ponownego rozpatrzenia 
sprawy”. Zdaniem sprawozdawcy należy we wniosku wyjaśnić, że w takich przypadkach 
nowa rozprawa może mieć formę odwołania (co powinno być wyraźnie wspomniane w 
tekście wniosku). 

3. Prawo do bycia reprezentowanym przez pełnomocnika prawnego

Dana osoba ma prawo zadecydować, czy chce być reprezentowana przez pełnomocnika 
prawnego. W takich przypadkach, jeżeli pełnomocnik prawny reprezentował daną osobę za 
jej zgodą, nie należy odmawiać uznania i wykonania takiego wyroku. Jednak zdaniem 
sprawozdawcy należy wyraźnie podkreślić, że prawo do bycia reprezentowanym przez 
pełnomocnika prawnego obejmuje pełnomocników wyznaczanych i opłacanych przez 
państwo.
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