Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2009
5. volební období
401
USNESENÍ
organizačního výboru
z 90. schůze 10. června 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 Františka Bublana, Vítězslava Jandáka, Ireny Kočí a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie
a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 831/
hospodářskému výboru

2

Návrh poslanců Bohuslava Sobotky a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) /sněmovní tisk 832/
výboru pro bezpečnost

3

Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Petra Bratského a Miroslava Váni na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně
zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku
státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 842/
výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

4

Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Jana Bürgermeistera na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují
některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 843/
výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

5

Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona o Finanční správě České
republiky /sněmovní tisk 844/
rozpočtovému výboru

6

Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
/sněmovní tisk 845/
rozpočtovému výboru

7

Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona o Celní správě České
republiky /sněmovní tisk 846/
rozpočtovému výboru

8

Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
/sněmovní tisk 847/
rozpočtovému výboru

9

Návrh poslankyň a poslanců Anny Čurdové, Antonína Sedi, Hany Orgoníkové, Jiřího
Paroubka, Ladislavy Zelenkové, Zdeňka Škromacha, Vladimíry Lesenské, Robina
Böhnische, Marcely Mertinové, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona
o vyživovací povinnosti k nezaopatřeným dětem a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o výživném) /sněmovní tisk 849/
výboru pro sociální politiku

10

Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2008 /sněmovní tisk 856/
hospodářskému výboru

11

Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních
operacích v roce 2010 /sněmovní tisk 869/
výboru pro obranu;
II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 831 poslance Jana Špiku
ke sněmovnímu tisku 832 poslance Zdeňka Boháče
ke sněmovnímu tisku 842 poslance Jana Babora
ke sněmovnímu tisku 843 poslance Jana Babora
ke sněmovnímu tisku 844 poslance Michala Doktora
ke sněmovnímu tisku 845 poslance Michala Doktora
ke sněmovnímu tisku 846 poslance Petra Rafaje
ke sněmovnímu tisku 847 poslance Petra Rafaje
ke sněmovnímu tisku 849 poslankyni Danu Filipi.

v z. Miroslava Němcová v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Pavel Kováčik v.r.
ověřovatel organizačního výboru

