Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2009
5. volební období
375
USNESENÍ
organizačního výboru
z 82. schůze 9. dubna 2009

k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení
zpravodajů pro prvé čtení

Organizační výbor Poslanecké sněmovny
I.

1

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

Návrh poslanců Libora Ambrozka, Vladimíra Dlouhého a Robina Böhnische na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 771/
výboru pro životní prostředí

2

Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území
České republiky ve 2. pololetí 2008 /sněmovní tisk 784/
výboru pro obranu

3

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb. /sněmovní tisk 785/
rozpočtovému výboru

4

Roční účetní závěrku Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 a Výroční zprávu
o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 /sněmovní tisk 786/

výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

5

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické
republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově
demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný
dne 17. prosince 2008 v Pchjongjangu /sněmovní tisk 787/
zahraničnímu výboru

6

Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2008 /sněmovní tisk 789/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu
stálé komisi pro sdělovací prostředky;

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 771 poslance Václava Mencla
ke sněmovnímu tisku 785 poslance Michala Doktora
ke sněmovnímu tisku 787 poslance Miloslava Souška.

Miloslav Vlček v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Hana Orgoníková v.r.
ověřovatelka organizačního výboru

