Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2017
8. volební období
4

USNESENÍ
organizačního výboru
z 1. schůze
ze dne 30. listopadu 2017
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 státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 /sněmovní tisk 1/
rozpočtovému výboru

2.

Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 /sněmovní
tisk 3/
rozpočtovému výboru

3.

Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017 /sněmovní tisk
4/
rozpočtovému výboru

4.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 5/ (jednání podle § 90 odst. 2)
výboru pro zdravotnictví
jako garančnímu výboru

5.

Zprávu o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od
října 2016 do září 2017 /sněmovní tisk 6/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

6.

Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2016 /sněmovní tisk 7/
zemědělskému výboru

7.

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled
na roky 2019 a 2020 /sněmovní tisk 8/
hospodářskému výboru

8.

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018 a střednědobého výhledu
na roky 2019 – 2020 /sněmovní tisk 9/
výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj

9.

Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2016
s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením návrhů výročních
zpráv a účetních závěrek za rok 2016 jednotlivých zdravotních pojišťoven
a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 10/
výboru pro zdravotnictví

10.

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu
pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté
v Ženevě dne 5. května 2017 /sněmovní tisk 11/
zahraničnímu výboru

11.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách
podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 12/
výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj jako garančnímu výboru;
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II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 5 poslance Rostislava Vyzulu
ke sněmovnímu tisku 11 poslance Jiřího Miholu
ke sněmovnímu tisku 12 poslance Adama Kalouse.

v z. Jan Hamáček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

František Petrtýl v. r.
ověřovatel organizačního výboru
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