Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2020
8. volební období
284

USNESENÍ
organizačního výboru
z 59. schůze
ze dne 22. dubna 2020

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 Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Pavla
Kováčika, Miloslavy Vostré, Jiřího Valenty a Marie Pěnčíkové na vydání zákona
o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu České
republiky /sněmovní tisk 792/
petičnímu výboru jako garančnímu výboru

2.

Návrh poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/
ústavně právnímu výboru jako garančnímu
výboru

3.

Návrh poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015
Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní
tisk 794/ (jednání podle § 90 odst. 2)
výboru pro bezpečnost jako garančnímu
výboru

4.

Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2019 /sněmovní tisk 818/
rozpočtovému výboru

5.

Zprávu o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2019
/sněmovní tisk 823/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu

6.

Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných
přes území České republiky ve 2. pololetí 2019 /sněmovní tisk 824/
výboru pro obranu

7.

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní
tisk 826/
zahraničnímu výboru

8.

Vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících
zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) /sněmovní tisk 834/
hospodářskému výboru jako garančnímu
výboru;

II. určuje zpravodajem pro prvé čtení
ke sněmovnímu tisku 792 poslankyni Helenu Válkovou
ke sněmovnímu tisku 793 poslance Stanislava Grospiče
ke sněmovnímu tisku 794 poslance Pavla Růžičku
ke sněmovnímu tisku 826 poslance Jiřího Miholu
ke sněmovnímu tisku 834 poslance Pavla Juříčka.

Radek Vondráček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

Miroslava Němcová v. r.
ověřovatelka organizačního výboru
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