Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2009
5. volební období
417
USNESENÍ
organizačního výboru
z 94. schůze 17. září 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

Vládní návrh zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci
poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 883/
zahraničnímu výboru

2

Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2008 /sněmovní tisk 884/
zemědělskému výboru

3

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických
prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 885/
výboru pro zdravotnictví

4

Návrh poslance Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 886/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

5

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/
rozpočtovému výboru

6

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/
rozpočtovému výboru

7

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 889/
petičnímu výboru

8

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o změně Dohody
mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic
podepsané dne 17. dubna 2002 v Sarajevu /sněmovní tisk 890/
zahraničnímu výboru

9

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o ukončení platnosti
Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic,
podepsané dne 4. května 1993 v Praze, která byla sjednána výměnou nót /sněmovní
tisk 891/
zahraničnímu výboru

10

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění
biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 892/
výboru pro zdravotnictví

11

Zprávu České národní banky o inflaci - červenec 2009 (Zprávu o měnovém vývoji
za 1. pololetí 2009) /sněmovní tisk 893/
rozpočtovému výboru

12

Vládní návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně
některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) /sněmovní
tisk 894/

výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

13

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 895/
zemědělskému výboru

14

Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2008 /sněmovní
tisk 897/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu
stálé komisi pro sdělovací prostředky

15

Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2008 /sněmovní tisk 903/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu
stálé komisi pro sdělovací prostředky

16

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
zákona č. .../2009 Sb., a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/
ústavně právnímu výboru

17

Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2008 /sněmovní tisk 906/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu
stálé komisi pro sdělovací prostředky

18

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení
Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad
trhem, týkající se uvádění výrobků na trh /sněmovní tisk 907/
hospodářskému výboru;

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 883 poslance Jana Hamáčka
ke sněmovnímu tisku 885 poslankyni Soňu Markovou

ke sněmovnímu tisku 886 poslance Milana Bičíka
ke sněmovnímu tisku 887 poslance Miroslava Svobodu
ke sněmovnímu tisku 888 poslance Petra Braného
ke sněmovnímu tisku 889 poslankyni Zuzku Bebarovou-Rujbrovou
ke sněmovnímu tisku 890 poslance Miloslava Souška
ke sněmovnímu tisku 891 poslance Daniela Reisiegela
ke sněmovnímu tisku 892 poslance Alfréda Michalíka
ke sněmovnímu tisku 894 poslance Petra Plevu
ke sněmovnímu tisku 895 poslance Daniela Petrušku
ke sněmovnímu tisku 905 poslance Miloše Melčáka
ke sněmovnímu tisku 907 poslankyni Gabrielu Kalábkovou.

Miloslav Vlček v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Pavel Kováčik v.r.
ověřovatel organizačního výboru

