Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2005
4. volební období
388
USNESENÍ
organizačního výboru
z 81. schůze 27. ledna 2005

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.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.,
a další související zákony /sněmovní tisk 837/
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj
a životní prostředí

2.

Návrh poslanců Petra Zgarby, Ladislava Skopala, Karla Kratochvíleho a Josefa Řiháka
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 846/
zemědělskému výboru

3.

Návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 849/
rozpočtovému výboru

4.

Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Jitky Gruntové a dalších na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti /sněmovní tisk 850/
výboru pro sociální politiku a zdravotnictví

5.

Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany
před diskriminací (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 866/
petičnímu výboru

6.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
antidiskriminačního zákona /sněmovní tisk 867/
petičnímu výboru

7.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s její výpovědí Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou
lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství ze dne 9. července 1984
/sněmovní tisk 868/
zahraničnímu výboru

8.

Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České
republiky v roce 2005 /sněmovní tisk 870/
výboru pro obranu a bezpečnost

9.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 871/
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj
a životní prostředí

10.

Zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o přípravě a průběhu digitalizace
v oblasti rozhlasového a televizního vysílání za období od 1. ledna 2004 do 31. prosince
2004 /sněmovní tisk 872/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu
stálé komisi pro sdělovací prostředky

11.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu
nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 875/
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj
a životní prostředí

12.

Vládní návrh zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) /sněmovní tisk 876/
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj
a životní prostředí

13.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti /sněmovní
tisk 877/
výboru pro sociální politiku a zdravotnictví

14.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 878/
rozpočtovému výboru

15.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské
soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 879/
hospodářskému výboru

16.

Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
/sněmovní tisk 880/
výboru pro obranu a bezpečnost

17.

Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 881/

výboru pro obranu a bezpečnost
18.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 882/
výboru pro obranu a bezpečnost

19.

Vládní návrh zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti
Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu
národního majetku) /sněmovní tisk 883/
rozpočtovému výboru

20.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o zrušení Fondu národního majetku České republiky /sněmovní tisk 884/
rozpočtovému výboru

21.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 885/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu;

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 837
ke sněmovnímu tisku 846
ke sněmovnímu tisku 849
ke sněmovnímu tisku 850
ke sněmovnímu tisku 866
ke sněmovnímu tisku 867
ke sněmovnímu tisku 868
ke sněmovnímu tisku 871
ke sněmovnímu tisku 875
ke sněmovnímu tisku 876
ke sněmovnímu tisku 877
ke sněmovnímu tisku 878

poslance Toma Zajíčka
poslance Pavla Kováčika
poslance Jiřího Václavka
poslance Alfréda Michalíka
poslankyni Zuzku Rujbrovou
poslankyni Zuzku Rujbrovou
poslance Vladimíra Reibera
poslankyni Ivu Šedivou
poslance Evžena Snítilého
poslance Tomáše Hasila
poslance Miroslava Krajíčka
poslance Vlastimila Tlustého

ke sněmovnímu tisku 879
ke sněmovnímu tisku 880
ke sněmovnímu tisku 881
ke sněmovnímu tisku 882
ke sněmovnímu tisku 883
ke sněmovnímu tisku 884
ke sněmovnímu tisku 885

poslance Jaroslava Plachého
poslance Jana Klase
poslance Jana Klase
poslance Tomáše Kladívka
poslance Miloslava Vlčka
poslance Miloslava Vlčka
poslance Petra Plevu.

Lubomír Zaorálek v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Hana Orgoníková v.r.
ověřovatelka organizačního výboru

