Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2004
4. volební období
267
USNESENÍ
organizačního výboru
z 56. schůze 11. března 2004

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 Michala Doktora, Vladimíra Doležala a Aleny Páralové na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 582/
výboru pro sociální politiku a
zdravotnictví

2.

Návrh poslanců Františka Beneše, Václava Exnera, Svatomíra Recmana a Karla
Vymětala na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo některým
nemovitostem /sněmovní tisk 589/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu

3.

Vládní návrh zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního
vysílání a služeb informační společnosti /sněmovní tisk 596/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu
stálé komisi pro sdělovací prostředky

4.

Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování
výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní /sněmovní tisk
601/
hospodářskému výboru

5.

Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 602/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu

6.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského
zákona /sněmovní tisk 603/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu

7.

Vládní návrh zákona o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 604/
výboru pro veřejnou správu, regionální
rozvoj a životní prostředí

8.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských
službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/
výboru pro veřejnou správu, regionální
rozvoj a životní prostředí

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s přístupem České republiky:
1. Úmluva vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání
informační technologie pro celní účely,
2. Protokol ze dne 29. listopadu 1996 vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy
o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely
prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem
Evropských společenství,
3. Protokol ze dne 12. března 1999 vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy
o Evropské unii týkající se rozsahu úpravy praní výnosů obsažené v Úmluvě o používání
informační technologie pro celní účely a týkající se zahrnutí registrační značky
dopravního prostředku do Úmluvy – Prohlášení,

4. Protokol ze dne 8. května 2003 vypracovaný v souladu s článkem 34 Smlouvy
o Evropské unii, kterým se mění Úmluva o používání informační technologie pro celní
účely, pokud jde o vytvoření identifikační databáze celních spisů,
a k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda ze dne 26. července 1995 o prozatímním uplatňování
Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační
technologie pro celní účely mezi některými členskými státy Evropské unie /sněmovní tisk 606/
zahraničnímu výboru;

II. určuje zpravodajem pro prvé čtení
ke sněmovnímu tisku 582
ke sněmovnímu tisku 589
ke sněmovnímu tisku 596
ke sněmovnímu tisku 601
ke sněmovnímu tisku 602
ke sněmovnímu tisku 603
ke sněmovnímu tisku 604
ke sněmovnímu tisku 605
ke sněmovnímu tisku 606

poslance Miroslava Opálku
poslankyni Annu Čurdovou
poslance Petra Plevu
poslance Josefa Hojdara
poslance Waltera Bartoše
poslance Waltera Bartoše
poslance Michala Haška
poslance Miroslava Váňu
poslance Tomáše Duba

Lubomír Zaorálek v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Pavel Kováčik v.r.
ověřovatel organizačního výboru

