Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2018
8. volební období
41

USNESENÍ
organizačního výboru
ze 7. schůze
ze dne 28. února 2018
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 Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 61/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu jako garančnímu výboru

2.

Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Zdeňka Ondráčka a dalších
na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 65/
ústavně právnímu výboru jako
garančnímu výboru

3.

Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/
ústavně právnímu výboru jako
garančnímu výboru

4.

Výroční zprávu a účetní závěrku Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016
/sněmovní tisk 106/
výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj

5.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých
službách /sněmovní tisk 107/
zahraničnímu výboru

6.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií
a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné
straně a Arménskou republikou na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 24.
listopadu 2017 /sněmovní tisk 108/
zahraničnímu výboru;

II. určuje zpravodajem pro prvé čtení
ke sněmovnímu tisku 61 poslance Lukáše Bartoně
ke sněmovnímu tisku 65 poslance Jana Chvojku
ke sněmovnímu tisku 70 poslance Pavla Blažka
ke sněmovnímu tisku 107 poslance Daniela Pawlase
ke sněmovnímu tisku 108 poslance Karla Krejzu.

v z. Vojtěch Filip v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

František Petrtýl v. r.
ověřovatel organizačního výboru
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