Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2019
8. volební období
169

USNESENÍ
organizačního výboru
z 34. schůze
ze dne 13. 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 Jiřího Miholy, Karla Raise, Františka Váchy, Václava Klause, Terezy
Hyťhové, Jaroslava Foldyny 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 389/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu jako garančnímu výboru

2.

Návrh poslanců Jakuba Michálka, Jaroslava Faltýnka, Jana Farského, Tomia Okamury
a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 390/
ústavně právnímu výboru jako garančnímu
výboru

3.

Návrh poslanců Jiřího Miholy, Karla Raise, Petra Fialy, Františka Váchy, Lukáše
Bartoně, Terezy Hyťhové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu jako garančnímu výboru

4.

Informaci o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti
ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec
až prosinec 2018 /sněmovní tisk 423/
výboru pro obranu;

II. určuje zpravodajem pro prvé čtení
ke sněmovnímu tisku 389 poslance Iva Pojezného
ke sněmovnímu tisku 390 poslankyni Kateřinu Valachovou
ke sněmovnímu tisku 396 poslance Stanislava Fridricha.

Radek Vondráček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

Vojtěch Pikal v. r.
ověřovatel organizačního výboru
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