Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2012
6. volební období
324
USNESENÍ
organizačního výboru
z 69. schůze 22. listopadu 2012

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 Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření,
zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a zákon č. 428/2011 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření
a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 833/ (jednání podle § 90
odst. 2)
rozpočtovému výboru

2.

Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 835/
ústavně právnímu výboru

3.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími
členskými státy a Moldavskou republikou /sněmovní tisk 850/
zahraničnímu výboru

4.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou
republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění
daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze
dne 15. října 2012 /sněmovní tisk 852/
zahraničnímu výboru

5.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích
zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně
živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech
pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 853/
rozpočtovému výboru

6.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 854/
výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj

7.

Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2013 /sněmovní
tisk 855/
zemědělskému výboru

8.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony /sněmovní tisk 856/
výboru pro bezpečnost

9.

Nový návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a 2015 /sněmovní tisk 858/
rozpočtovému výboru;
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II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 833 poslance Vladislava Vilímce
ke sněmovnímu tisku 835 poslance Marka Bendu
ke sněmovnímu tisku 850 poslance Davida Vodrážku
ke sněmovnímu tisku 852 poslance Davida Vodrážku
ke sněmovnímu tisku 853 poslance Vladislava Vilímce
ke sněmovnímu tisku 854 poslankyni Lenku Andrýsovou
ke sněmovnímu tisku 856 poslance Jana Pajera;
III.

určuje zpravodajem pro prvé čtení ke sněmovnímu tisku 677

místo poslankyně Ivany Řápkové poslance Miroslava Jeníka.

Miroslava Němcová v.r.
předsedkyně Poslanecké sněmovny

Hana Orgoníková v.r.
ověřovatelka organizačního výboru
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