Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2019
8. volební období
165

USNESENÍ
organizačního výboru
z 33. schůze
ze dne 6. března 2019

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 Markéty Pekarové Adamové, Miroslava Kalouska, Dominika Feriho,
Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/
výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj jako garančnímu výboru

2.

Návrh poslanců Václava Klause, Zuzany Majerové Zahradníkové, Aleše Juchelky,
Patrika Nachera, Stanislava Juránka, Radima Fialy, Iva Pojezného, Petra Pávka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona
č. 178/2018 Sb. /sněmovní tisk 384/
ústavně právnímu výboru jako garančnímu
výboru

3.

Návrh poslanců Věry Kovářové, Jakuba Michálka, Marka Výborného, Markéty
Pekarové Adamové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka, Jany
Krutákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb.,
o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 387/
(jednání podle § 90 odst. 2)
ústavně právnímu výboru jako garančnímu
výboru

4.

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství
přijaté na 66. a 67. zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Portorož, Slovinsko,
20. – 28. října 2016; Florianópolis, Brazílie, 4. – 14. září 2018) /sněmovní tisk 416/
zahraničnímu výboru

5.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 420/
hospodářskému výboru jako garančnímu
výboru;
II. určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 383 poslance Adama Kalouse
ke sněmovnímu tisku 384 poslance Mikuláše Ferjenčíka
ke sněmovnímu tisku 387 poslankyni Janu Levovou
ke sněmovnímu tisku 416 poslance Michala Ratiborského
ke sněmovnímu tisku 420 poslance Martina Jiránka.

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

Miroslava Němcová v. r.
ověřovatelka organizačního výboru
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