Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2003
4. volební období
114
USNESENÍ
organizačního výboru
z 23. schůze 2. dubna 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 Václava Exnera, Stanislava Grospiče a Miroslava Opálky na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost
a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 230/
výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví

2.

Návrh poslanců Pavla Hojdy, Václava Exnera a dalších na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 231/
hospodářskému výboru

3.

Návrh poslance Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 232/
zemědělskému výboru

4.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
návrh na ratifikaci Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních
svobod týkajícího se zrušení trestu smrti za všech okolností /sněmovní tisk 251/
zahraničnímu výboru

5.

Vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými
produkty /sněmovní tisk 267/
výboru pro veřejnou správu, regionální
rozvoj a životní prostředí

6.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 268/
výboru pro veřejnou správu, regionální
rozvoj a životní prostředí

7.

Souhrnnou zprávu veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2002 /sněmovní tisk 273/
petičnímu výboru

8.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a
televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění
zákona č. 309/2000 Sb. /sněmovní tisk 274/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu mládež
a tělovýchovu
stálé komisi Poslanecké sněmovny pro
sdělovací prostředky

9.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu
stálé komisi Poslanecké sněmovny pro
sdělovací prostředky

10.

Roční účetní závěrku Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2002 a Výroční zprávu
o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení /sněmovní tisk 278/
výboru pro veřejnou správu,regionální rozvoj
a životní prostředí;

II. určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 230 poslankyni Jitku Vojtilovou
ke sněmovnímu tisku 231 poslance Ludvíka Hovorku
ke sněmovnímu tisku 232 poslance Oldřicha Němce
ke sněmovnímu tisku 251 poslance Václava Nájemníka
ke sněmovnímu tisku 267 poslance Františka Pelce
ke sněmovnímu tisku 268 poslance Josefa Víchu
ke sněmovnímu tisku 274 poslankyni Evu Novákovou
ke sněmovního tisku 275 poslance Petra Plevu

Lubomír Zaorálek v.r.
předseda Poslanecké sněmovny
Jan Vidím v.r.
ověřovatel organizačního výboru

