Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2014
7. volební období
96
USNESENÍ
organizačního výboru
z 19. schůze 9. října 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

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 287/
rozpočtovému výboru

2

Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Davida Kádnera, Petra Adama, Augustina
Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové,
Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání ústavního
zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění
pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 319/
ústavně právnímu výboru

3

Návrh poslanců Radky Maxové, Jana Hamáčka, Jany Pastuchové, Jaroslavy Jermanové,
Jany Hnykové, Soni Markové, Jany Černochové, Františka Váchy, Margit Balaštíkové,
Martiny Berdychové, Marka Černocha, Radima Holečka, Pavla Ploce, Jiřího Dolejše
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném
partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony /sněmovní tisk 320/
ústavně právnímu výboru

4

Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku
státního rozpočtu za rok 2013, části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu
na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016 /sněmovní
tisk 329/
rozpočtovému výboru

5

Vládní návrh zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy
americkými pro účely správy daní /sněmovní tisk 330/ (jednání podle § 90 odst. 2)
rozpočtovému výboru

6

Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2016 a 2017 /sněmovní tisk 332/
rozpočtovému výboru

7

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikacemi Změna Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu,
zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách,
podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002, a Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky,
o leteckých službách, podepsaná v Hongkongu dne 22. února 2002 /sněmovní
tisk 333/
zahraničnímu výboru

8

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2015 a střednědobého výhledu
na roky 2016 – 2017 /sněmovní tisk 334/
výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj

9

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro
atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé
/sněmovní tisk 336/
zahraničnímu výboru

2

10

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 337/
ústavně právnímu výboru

11

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním
fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 339/
výboru pro životní prostředí

12

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/
zemědělskému výboru;

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 287 poslance Jiřího Zemánka
ke sněmovnímu tisku 319 poslance Pavla Blažka
ke sněmovnímu tisku 320 poslance Radka Vondráčka
ke sněmovnímu tisku 329 poslance Václava Votavu
ke sněmovnímu tisku 330 poslankyni Miloslavu Vostrou
ke sněmovnímu tisku 333 poslance Milana Šarapatku
ke sněmovnímu tisku 336 poslance Robina Böhnische
ke sněmovnímu tisku 337 poslance Martina Plíška
ke sněmovnímu tisku 339 poslankyni Marii Pěnčíkovou
ke sněmovnímu tisku 340 poslance Pavla Kováčika.

Jan Hamáček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

Radek Vondráček v. r.
ověřovatel organizačního výboru
3

