Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2005
4. volební období
484
USNESENÍ
organizačního výboru
ze 101. schůze 21. září 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.

Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 1086/
zemědělskému výboru

2.

Návrh poslanců Ivy Šedivé, Jitky Gruntové, Josefa Víchy a Taťány Fischerové na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1087/
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj
a životní prostředí

3.

Návrh poslanců Michala Haška, Jana Grůzy, Pavla Kováčika, Josefa Řiháka, Karla
Kratochvíle, Jiřího Hanuše a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1088/
zemědělskému výboru

4.

Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2005)
/sněmovní tisk 1105/
hospodářskému výboru
rozpočtovému výboru

5.

Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes
území České republiky ve 2. čtvrtletí 2005 /sněmovní tisk 1122/
výboru pro obranu a bezpečnost

6.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
návrh na ratifikaci Protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční
nákladní dopravě (CMR) /sněmovní tisk 1123/
zahraničnímu výboru

7.

Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2005 /sněmovní tisk 1125/
hospodářskému výboru
rozpočtovému výboru;

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 1086 poslance Michala Haška
ke sněmovnímu tisku 1087 poslance Rudolfa Tomíčka
ke sněmovnímu tisku 1088 poslance Oldřicha Němce
ke sněmovnímu tisku 1123 poslance Petra Šuláka.

Lubomír Zaorálek v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Hana Orgoníková v.r.
ověřovatelka organizačního výboru

