Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2007
5. volební období
150
USNESENÍ
organizačního výboru
z 31. schůze 13. září 2007

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

I.

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

1

Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám
a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/
výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

2

Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České
republiky s pobytem příslušníků ozbrojených sil cizích států za účelem jejich účasti
ve výcvikových kurzech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým
týmem v České republice /sněmovní tisk 270/
výboru pro obranu

3

Zprávu o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2006 /sněmovní tisk
271/
výboru pro bezpečnost

4

Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2006 /sněmovní
tisk 272/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu
stálé komisi pro sdělovací prostředky

5

Vládní návrh zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon
trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání,
a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk
273/
hospodářskému výboru

6

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Návrh na přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií
přesahujících hranice států (Helsinky, 17. března 1992) /sněmovní tisk 275/
zahraničnímu výboru

7

Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Michala Haška na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 234/2006 Sb. /sněmovní tisk 276/
výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

8

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 277/
výboru pro životní prostředí

9

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů /sněmovní tisk
278/
zahraničnímu výboru

10

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou
republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmu, která byla podepsána v Addis Abebě dne 25. července 2007 /sněmovní tisk 279/
zahraničnímu výboru

11

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004
Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/
výboru pro obranu

12

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 281/
ústavně právnímu výboru

13

Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2006 /sněmovní tisk 282/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu
stálé komisi pro sdělovací prostředky

14

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 283/
zemědělskému výboru

15

Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2006 /sněmovní tisk 284/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu
stálé komisi pro sdělovací prostředky

16

Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen
2007 /sněmovní tisk 285/
výboru pro obranu

17

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu
České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 286/
zemědělskému výboru

18

Vládní návrh 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 287/
zemědělskému výboru

19

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 288/
výboru pro sociální politiku

20

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

21

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 293/
rozpočtovému výboru

22

Vládní návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 296/
výboru pro životní prostředí;

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 266 poslance Jana Babora
ke sněmovnímu tisku 273 poslance Zdeňka Lhotu
ke sněmovnímu tisku 275 poslankyni Kateřinu Konečnou
ke sněmovnímu tisku 276 poslance Toma Zajíčka
ke sněmovnímu tisku 277 poslance Vlastimila Aubrechta
ke sněmovnímu tisku 278 poslankyni Kateřinu Jacques
ke sněmovnímu tisku 279 poslance Petra Wolfa
ke sněmovnímu tisku 280 poslance Jana Klase
ke sněmovnímu tisku 281 poslance Jana Moravu
ke sněmovnímu tisku 283 poslance Pavla Bohatce
ke sněmovnímu tisku 286 poslance Františka Novosada
ke sněmovnímu tisku 287 poslance Pavla Bohatce
ke sněmovnímu tisku 288 poslance Kostu Dimitrova
ke sněmovnímu tisku 289 poslance Vítězslava Jandáka
ke sněmovnímu tisku 293 poslance Bohuslava Sobotku
ke sněmovnímu tisku 296 poslance Tomáše Úlehlu.

v z. Lubomír Zaorálek v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Pavel Kováčik v.r.
ověřovatel organizačního výboru

