Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

PROGRAM JEDNÁNÍ
v týdnu od 5. do 9. září 2016
vydal tiskový odbor

PONDĚLÍ 5. září 2016
Vyšetřovací komise PS pro prověření činnosti příslušníků Policejního
prezidia ČR, ÚOOZ Policie ČR a státních zástupců Vrchního státního
zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ Policie ČR a
Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR
k 1.srpnu 2016 od 10.30 hodin v místnosti č. 103B
Předseda výboru pro obranu David Kádner se ve dnech 4. – 6. září v Paříži
zúčastní pravidelné konference předsedů obranných výborů parlamentů členských
států EU „Summer Defence Conference“
Předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiří Zlatuška
se ve dnech 5. – 9. září zúčastní v polské Krynici-Zdrój 26. Ekonomického fóra
pořádaného Nadačním institutem pro východní studia.

Pod záštitou poslance Petra Fialy se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy „Retrospektiva“
malíř, grafik, sochař a ilustrátor Ota Janeček (1919 - 1996)
a akademický sochař Saša Zahradník
od 17.00 hodin v Atriu Poslanecké sněmovny

ÚTERÝ 6. září 2016
Během dopoledne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference

Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček se setká
s prezidentem Bulharské republiky Rosenem Plevnelievem
v 8.45 hodin v místnosti č. 120
Jednání se zúčastní také 1. místopředsedkyně PS Jaroslava Pokorná Jermanová
a místopředsedové Sněmovny Vojtěch Filip a Petr Gazdík

49. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin
Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Volební komise v místnosti č. 22 od 13.30 hodin

STŘEDA 7. září 2016
49. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Předseda PS Jan Hamáček se zúčastní konference na téma „Evropa Karpat“,
která se uskuteční v rámci 26. Ekonomického fóra v polské Krynici-Zdrój.

Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík se ve dnech 7. – 8. září
v Bruselu zúčastní interinstitucionální konference na téma financování EU
pořádané Evropským parlamentem.

Kontrolní výbor v místnosti č. 206, Sněmovní 3
od 8.00 hodin
1. Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu
České republiky za rok 2015 (sněmovní tisk 800/2)
Uvede: prezident NKÚ Miloslav Kala
Zpravodaj: posl. Vladimír Koníček
Přizván: zástupce MF
8.30 hodin
2.
Návrhy prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na nové členy Nejvyššího
kontrolního úřadu
Uvede: prezident NKÚ Miloslav Kala

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

ČTVRTEK 8. září 2016
49. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček se setká
s předsedou kanadského Senátu Georgem Fureym
ve 13.00 hodin v Hrzánském paláci
Fototermín: ve 12.55 hodin
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Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B
od 13.10 hodin
Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2016 formou
přesunu mezi položkami
Předkladatel: zást. MMR
Zpravodaj: posl. Josef Uhlík
Podvýbor HV pro dopravu v místnosti č. 306, Sněmovní 1
od 13.00 hodin

Vyšetřovací komise PS pro prověření činnosti příslušníků Policejního
prezidia ČR, ÚOOZ Policie ČR a státních zástupců Vrchního státního
zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ Policie ČR a
Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR k 1.
srpnu 2016
Čas bude upřesněn - v místnosti č. 103B

PÁTEK 9. září 2016
49. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Předseda výboru pro evropské záležitosti a předseda zemědělského výboru
Ondřej Benešík a Jaroslav Faltýnek se setkají s evropským komisařem pro
zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem
v 15.15 hodin v místnosti č. 6, Sněmovní 3

Tiskový odbor obdržel v minulém týdnu tyto sněmovní tisky
900 – Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů
901 - Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty
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