Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
1999
3. volební období

POZVÁNKA

na 16. schůzi
výboru pro sociální politiku a zdravotnictví,
která se koná
14. - 15. dubna 1999
v budově Poslanecké sněmovny Praha 1 - Malá Strana,
vchod z Malostranského náměstí č. 7/19
zasedací místnost č. 48 "Konírna"
Návrh pořadu schůze:
Středa - 14. dubna 1999
10.00 - 11.30 hodin
1. Úmluva č. 178 a Doporučení č. 185 o inspekci pracovních životních podmínek (námořníci)
1996
Úmluva č. 179 a Doporučení č. 186 o najímání a umísťování námořníků, 1996
Úmluva č. 180 o pracovní době námořníků a posádkách lodí, 1996
Doporučení č. 187 o mzdách, pracovní době námořníků a posádkách lodí 1996
Protokol z roku 1996 k Úmluvě o obchoním lo_stvu (minimální standardy). 1996
přijaté na 84. zasedání Mezinárodní konference práce v říjnu 1996 (tisk 114)
Odůvodní: zástupce MPSV
Zpravodaj: posl. F. VNOUČEK
2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce, 1997 a Listina o změně Ústavy
Mezinárodní organizace práce, 1997 přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce
v
červnu 1997 (tisk 115)
Odůvodní: zástupce MPSV
Zpravodaj: posl. F. VNOUČEK
11.30 - 12.30 hodin
3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení
(tisk 86)
Odůvodní: zástupce MZV a MPSV
Zpravodaj: posl. J. SVOBODA
12.30 - 13.00 hodin
4. Sdělení předsedy
5. Různé

- Error: Reference source not found 14.00 - 16.00 hodin
6. Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů (tisk 93)
Odůvodní: zástupce MPSV
Zpravodajka: posl. A. PÁRALOVÁ

Čtvrtek - 15. dubna 1999
9.00 - 12.00 hodin
7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se
státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů (tisk 112)
Odůvodní: zástupce MF a MPSV
Zpravodajka: posl.L. MÜLLEROVÁ
12.00 hodin
8. Návrh termínu a pořadu 17. schůze VSPZ

V Praze 25. března 1999

Zdeněk Š k r o m a ch , v.r.
předseda VSPZ

