Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2015
7. volební období
130
USNESENÍ
organizačního výboru
z 26. schůze 8. ledna 2015

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 Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové,
Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
/sněmovní tisk 366/
výboru pro sociální politiku

2

Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/ (jednání podle § 90 odst. 2)
zemědělskému výboru

3

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 Moldavskou
republikou na straně druhé /sněmovní tisk 370/
zahraničnímu výboru

4

Návrh poslanců Jitky Chalánkové, Marka Bendy, Niny Novákové, Augustina Karla
Andrleho Sylora, Víta Kaňkovského a Martina Komárka na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a některé další
zákony /sněmovní tisk 371/
výboru pro zdravotnictví

5

Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Radka Vondráčka, Jiřího Junka, Marka Černocha
a dalších na vydání 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), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 372/
ústavně právnímu výboru

6

Dotační programy zemědělství pro rok 2015 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/
zemědělskému výboru

7

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/
hospodářskému výboru

8

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni
ze dne 5. února 1992, podepsaná za Českou republiku dne 7. června 2000 /sněmovní
tisk 375/
zahraničnímu výboru

2

9

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony /sněmovní tisk 376/
výboru pro sociální politiku

10

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci
práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 379/
petičnímu výboru

11

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání,
průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 380/
hospodářskému výboru

12

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ (jednání podle § 90 odst. 2)
rozpočtovému výboru

13

Vládní návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně
některých zákonů (zákon o pyrotechnice) /sněmovní tisk 385/
hospodářskému výboru

14

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 386/
výboru pro zdravotnictví;

3

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 366 poslankyni Hanu Aulickou Jírovcovou
ke sněmovnímu tisku 367 poslance Herberta Paveru
ke sněmovnímu tisku 370 poslance Robina Böhnische
ke sněmovnímu tisku 371 poslance Pavla Antonína
ke sněmovnímu tisku 372 poslance Jaroslava Borku
ke sněmovnímu tisku 374 poslance Karla Šidla
ke sněmovnímu tisku 375 poslance Jaroslava Foldynu
ke sněmovnímu tisku 376 poslance Jaroslava Zavadila
ke sněmovnímu tisku 379 poslankyni Markétu Adamovou
ke sněmovnímu tisku 380 poslance Josefa Hájka
ke sněmovnímu tisku 382 poslance Zdeňka Syblíka
ke sněmovnímu tisku 385 poslance Josefa Hájka
ke sněmovnímu tisku 386 poslance Rostislava Vyzulu.

v z. Jaroslava Jermanová v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

Pavel Kováčik v. r.
ověřovatel organizačního výboru
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