Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2010
6. volební období
56
USNESENÍ
organizačního výboru
z 11. schůze 8. prosince 2010

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 Milady Halíkové, Jana Klána a dalších na vydání zákona o nájemném
z bytů a jeho sjednávání (zákon o nájemném z bytů) /sněmovní tisk 163/
výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

2.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství
a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 167/
rozpočtovému výboru

3.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ (jednání podle
§ 90 odst. 2)
výboru pro zdravotnictví

4.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné
a Korejskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 185/
zahraničnímu výboru

5.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi
Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaný
dne 31. října 2010 v Kuvajtu /sněmovní tisk 186/
zahraničnímu výboru

6.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/
výboru pro obranu a bezpečnost

7.

Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2009 /sněmovní tisk 194/
výboru pro životní prostředí

8.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/
rozpočtovému výboru

9.

Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2011 /sněmovní
tisk 196/
zemědělskému výboru;
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II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 163 poslance Jiřího Krátkého
ke sněmovnímu tisku 167 poslance Michala Babáka
ke sněmovnímu tisku 168 poslance Jana Floriána
ke sněmovnímu tisku 185 poslance Tomáše Chalupu
ke sněmovnímu tisku 186 poslance Petra Gandaloviče
ke sněmovnímu tisku 192 poslance Antonína Seďu
ke sněmovnímu tisku 195 poslance Alfréda Michalíka.

Miroslava Němcová v.r.
předsedkyně Poslanecké sněmovny

Pavel Kováčik v.r.
ověřovatel organizačního výboru
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