Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2003
4. volební období
93
USNESENÍ
organizačního výboru
z 18. schůze 19. února 2003

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 poslanců Hany Marvanové, Karla Kühnla, Františka Pelce, Táni Fischerové
a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona
č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb.
/sněmovní tisk 172/
ústavně právnímu výboru

2.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného
zdraví /sněmovní tisk 215/
výboru pro sociální politiku a zdravotnictví

3.

Vládní návrh zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku
z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky /sněmovní tisk 216/
rozpočtovému výboru
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4.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
návrh na ratifikaci Úmluvy o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17
Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými
a psychotropními látkami ze dne 31. ledna 1995, která byla za Českou republiku
podepsána dne 10. října 2000 ve Štrasburku /sněmovní tisk 217/
zahraničnímu výboru

5.

Zprávu České národní banky o měnovém vývoji (Zpráva o inflaci - leden 2003)
rozpočtovému výboru

6.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání
a přebírání osob na státních hranicích, podepsaná v Praze dne 30. listopadu 1999
/sněmovní tisk 221/
zahraničnímu výboru

7.

Informaci vlády o přijatých opatřeních k zajištění stability v resortu zemědělství
/sněmovní tisk 223/
zemědělskému výboru;

II. určuje zpravodajem pro prvé čtení
ke sněmovnímu tisku 172 poslance Miloslava Výborného
ke sněmovnímu tisku 215 poslance Miroslava Ouzkého
ke sněmovnímu tisku 216 poslance Miroslava Kalouska
ke sněmovnímu tisku 217 poslance Petra Šuláka
ke sněmovnímu tisku 221 poslance Karla Šplíchala

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

