Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2013
6. volební období
376
USNESENÍ
organizačního výboru
z 80. schůze 15. května 2013

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 Karolíny Peake a Stanislava Polčáka na vydání zákona, kterým
se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších
ústavních zákonů /sněmovní tisk 969/
ústavně právnímu výboru

2.

Návrh poslanců Karolíny Peake a Stanislava Polčáka na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 970/
ústavně právnímu výboru

3.

Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Petra Gazdíka, Romana Sklenáka, Pavla
Kováčika, Marka Bendy, Karolíny Peake a Roma Kostřici na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 972/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

4.

Návrh poslanců Jiřího Papeže, Pavola Lukši, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 976/
zemědělskému výboru

5.

Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Alfréda Michalíka, Pavla Antonína, Jiřího
Koskuby a dalších na vydání 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 /sněmovní tisk 979/
výboru pro zdravotnictví

6.

Účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok
2012 /sněmovní tisk 1009/
výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj

7.

Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2012 /sněmovní tisk 1010/
rozpočtovému výboru

8.

Zprávu o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen
2012 - březen 2013 /sněmovní tisk 1011/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

9.

Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2012 pro Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 1013/
kontrolnímu výboru

10.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou
Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby,
podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /sněmovní tisk 1014/
zahraničnímu výboru
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11.

Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2012 /sněmovní tisk 1015/
volebnímu výboru

12.

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 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 1017/
zemědělskému výboru;

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 969 poslance Jana Chvojku
ke sněmovnímu tisku 970 poslance Jana Chvojku
ke sněmovnímu tisku 972 poslance Vítězslava Jandáka
ke sněmovnímu tisku 976 poslance Jaroslava Martinů
ke sněmovnímu tisku 979 poslance Borise Šťastného
ke sněmovnímu tisku 1014 poslance Pavla Holíka
ke sněmovnímu tisku 1017 poslance Pavla Kováčika.

Miroslava Němcová v.r.
předsedkyně Poslanecké sněmovny

Pavel Kováčik v.r.
ověřovatel organizačního výboru
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