Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2002
4. volební období
49
USNESENÍ
organizačního výboru
z 9. schůze 31. října 2002

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.

Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 74/
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a
životní prostředí

2.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dodatek č. 1 k Memorandu o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro
vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, podepsanému dne 19. listopadu 1996
v Ostende, který upravuje přístup nových účastníků a zdokonalení Memoranda,
podepsaný dne 16. května 2002 v Římě, a Doprovodný dopis České republiky, týkající
se aplikace Dohody o postavení Západoevropské unie, zástupců států a mezinárodního
personálu, podepsané v Paříži dne 11. května 1955 /sněmovní tisk 86/
zahraničnímu výboru

3.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona
č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 87/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálé komisi
Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
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4.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné
ochraně investic, podepsaná dne 4. dubna 2002 v Mexico City /sněmovní tisk 88/
zahraničnímu výboru

5.

Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2003 /sněmovní tisk 94/
hospodářskému výboru
II. u r č u j e zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 74 poslance Josefa Víchu
ke sněmovnímu tisku 86 poslance Viléma Holáně
ke sněmovnímu tisku 87 poslance Petra Plevu
ke sněmovnímu tisku 88 poslance Davida Šeicha

v z. Jan Kasal v.r.
předseda Poslanecké sněmovny
Jan Vidím v.r.
ověřovatel organizačního výboru

