Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2005
4. volební období
423
USNESENÍ
organizačního výboru
z 88. schůze 30. března 2005

k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení
zpravodajů pro prvé čtení
Organizační výbor Poslanecké sněmovny
I.

1.

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

Návrh poslanců Lubomíra Suka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 904/
výboru pro sociální politiku a zdravotnictví

2.

Návrh poslanců Miroslava Kapouna, Ivo Vykydala, Pavla Hojdy, Miloslava Kaly
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 906/
hospodářskému výboru

3.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy
na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé v boji proti podvodům a jiným
protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy (Lucemburk, 26. 10. 2004)
/sněmovní tisk 919/
zahraničnímu výboru

4.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s přístupem Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy
Evropské unie (Brusel, 29. květen 2000) a její Protokol (Lucemburk, 16. říjen 2001),
obojí vypracované Radou Evropské unie na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii
/sněmovní tisk 924/
zahraničnímu výboru

5.

Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2004 /sněmovní tisk 926/
rozpočtovému výboru

6.

Zpráva o činnosti Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 929/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

7.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování
vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním
úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/
rozpočtovému výboru

8.

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2004 /sněmovní tisk 935/
petičnímu výboru;
II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 904 poslance Miroslava Opálku
ke sněmovnímu tisku 906 poslance Karla Sehoře
ke sněmovnímu tisku 919 poslankyni Helenu Mallotovou
ke sněmovnímu tisku 924 poslance Zdeňka Jičínského
ke sněmovnímu tisku 930 poslance Pavla Suchánka.

Lubomír Zaorálek v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Jan Vidím v.r.
ověřovatel organizačního výboru

