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Punkty 20. i 21. porządku dziennego – głosowanie

Marszałek
dającej kwocie tego zasiłku, w terminie roku od dnia
złożenia wniosku.
W 3. poprawce wnioskodawcy proponują skreślić
art. 9 w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz niektórych innych ustaw.
Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.
Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek od 1. do 3., zechce podnieść rękę i nacisnąć
przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
W głosowaniu wzięło udział 429 posłów. Wszyscy
byli za.
Stwierdzam, że Sejm poprawki przyjął.
Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem
w całości projektu ustawy zmieniającej ustawę
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawy
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw,
w brzmieniu proponowanym przez Komisję Polityki
Społecznej i Rodziny, wraz z przyjętymi poprawkami,
zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
W głosowaniu wzięło udział 418 posłów. Wszyscy
byli za.
Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrzenia punktu 21. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie
ustawy o języku migowym i innych środkach
wspierania komunikowania się.
Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Marka Plurę oraz przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono poprawki.
W związku z tym Sejm skierował ponownie projekt ustawy do komisji w celu ich rozpatrzenia.
Dodatkowe sprawozdanie komisji zostało paniom
i panom posłom doręczone w druku nr 4478-A.
Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji
pana posła Marka Plurę.

Poseł Sprawozdawca Marek Plura:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja Polityki
Społecznej i Rodziny zaopiniowała poprawki wymie-

nione przez pana marszałka w zakresie ustawy dotyczącej języka migowego i przyjęła następującą rekomendację. W zakresie poprawki 1. komisja wnosi,
aby Wysoki Sejm poprawkę odrzucił, zaś w zakresie
poprawki 2. komisja wnosi, by Wysoki Sejm poprawkę przyjąć raczył. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję bardzo.
Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 4478.
Komisja przedstawia również poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.
W poprawce 1. do art. 12 ust. 2 wnioskodawcy
proponują, aby w zgłoszeniu osoba uprawniona mogła zaproponować, wraz z uzasadnieniem, wybór
tłumacza z rejestru, o którym mowa w art. 14.
Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 1., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
W głosowaniu wzięło udział 428 posłów. 196 było
za, 231 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.
W poprawce 2. wnioskodawcy proponują dodać
art. 12a.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 2., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
W głosowaniu wzięło udział 423 posłów. Wszyscy
byli za.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.
Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem
w całości projektu ustawy o języku migowym i innych
środkach wspierania komunikowania się, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, wraz z przyjętą poprawką, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
W głosowaniu wzięło udział 417 posłów. Wszyscy
byli za. (Oklaski)
Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o języku
migowym i innych środkach komunikowania się.
Powracamy do rozpatrzenia punktu 22. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez panią poseł Annę Bańkowską oraz

