Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2014
7. volební období
76
USNESENÍ
organizačního výboru
z 15. schůze 18. června 2014

k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny
a na určení zpravodajů pro prvé čtení
Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I.

1

navrhuje podle § 46 odst. 4 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, Poslanecké sněmovně,
aby přikázala k projednání

Návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 199/
zemědělskému výboru

2

Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 202/
hospodářskému výboru

3

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími
členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé, která byla podepsána
v Ulánbátaru dne 30. dubna 2013 /sněmovní tisk 227/
zahraničnímu výboru

4

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která
byla podepsána v Praze dne 2. května 2014 /sněmovní tisk 228/
zahraničnímu výboru

5

Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních
operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015 /sněmovní tisk 229/
výboru pro obranu

6

Informaci o podpořeném financování za rok 2013 /sněmovní tisk 230/
hospodářskému výboru
rozpočtovému výboru

7

Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2013 /sněmovní tisk 231/
hospodářskému výboru
rozpočtovému výboru

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 199 poslankyni Marii Pěnčíkovou
ke sněmovnímu tisku 202 poslance Jaroslava Foldynu
ke sněmovnímu tisku 227 poslance Robina Böhnische
ke sněmovnímu tisku 228 poslance Milana Šarapatku.

Jan Hamáček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

Pavel Kováčik v. r.
ověřovatel organizačního výboru
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