Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2008
5. volební období
254
USNESENÍ
organizačního výboru
z 55. schůze 7. května 2008

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

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 475/
výboru pro sociální politiku

2

Senátní návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu
proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) /sněmovní tisk 476/
výboru pro obranu

3

Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika, Vojtěcha Filipa, Václava Exnera,
Zuzky Bebarové-Rujbrové a dalších na vydání ústavního zákona o referendu
o přistoupení České republiky k Lisabonské smlouvě pozměňující Smlouvu o Evropské
unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 477/
ústavně právnímu výboru

4

Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 487/
rozpočtovému výboru

5

Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území
České republiky ve 2. pololetí 2007 /sněmovní tisk 491/
výboru pro obranu

6

Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2007)
/sněmovní tisk 501/
hospodářskému výboru
rozpočtovému výboru

7

Informaci o podpořeném financování za rok 2007 /sněmovní tisk 502/
hospodářskému výboru
rozpočtovému výboru;

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 475 poslankyni Alenu Páralovou
ke sněmovnímu tisku 476 poslance Jana Vidíma
ke sněmovnímu tisku 477 poslance Jiřího Polanského
ke sněmovnímu tisku 487 poslance Josefa Smýkala.

Miloslav Vlček v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Pavel Kováčik v.r.
ověřovatel organizačního výboru

