Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2007
5. volební období
175
USNESENÍ
organizačního výboru
z 37. schůze 31. října 2007

k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení
zpravodajů pro prvé čtení

Organizační výbor Poslanecké sněmovny
I. 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
1.

Návrh poslanců Jozefa Kochana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České
lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 314/
výboru pro zdravotnictví

2.

Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Bohuslava Sobotky, Ivana Ohlídala a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/
rozpočtovému výboru

3.

Návrh poslanců Robina Böhnische, Libora Ambrozka, Lubomíra Zaorálka, Michala
Haška, Petra Wolfa, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. /sněmovní tisk 316/
výboru pro životní prostředí

2
4.

Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2006 spolu s Vyjádřením
vlády /sněmovní tisk 324/
výboru pro zdravotnictví

5.

Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá návrh na vypovězení
Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 ze dne 21. června 1935 o zaměstnávání žen
podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, a článku 8 odst. 4 Evropské
sociální charty ze dne 18. října 1961 /sněmovní tisk 336/
výboru pro sociální politiku

6.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/
rozpočtovému výboru

7.

Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2007 /sněmovní
tisk 339/
rozpočtovému výboru;

II. určuje zpravodajem pro prvé čtení
ke sněmovnímu tisku 314 poslankyni Soňu Markovou
ke sněmovnímu tisku 315 poslance Miroslava Svobodu
ke sněmovnímu tisku 316 poslance Pavla Vanouška
ke sněmovnímu tisku 336 poslankyni Dagmar Molendovou
ke sněmovnímu tisku 338 poslance Radima Fialu.

Miloslav Vlček v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Pavel Kováčik v.r.
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ověřovatel organizačního výboru

