Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2006
5. volební období
10
USNESENÍ
organizačního výboru
z 2. schůze 26. září 2006

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

Senátní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky
do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 14/
výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

2

Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní
tisk 15/
výboru pro bezpečnost

3

Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 16/
ústavně právnímu výboru

4

Návrh poslanců Evy Dundáčkové a Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/
hospodářskému výboru

5

Návrh poslanců Martina Římana, Mirka Topolánka, Jiřího Paroubka, Miroslava
Kalouska, Martina Bursíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon
o registračních pokladnách) /sněmovní tisk 18/
rozpočtovému výboru

6

Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Věry Jakubkové, Ondřeje Lišky,
Přemysla Rabase a Olgy Zubové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/
ústavně právnímu výboru

7

Návrh poslanců Václava Exnera, Miroslava Opálky a Marty Bayerové na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 20/
hospodářskému výboru

8

Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o neziskových organizacích
a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 24/
výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

9

Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2005 /sněmovní tisk 29/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

10

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými
státy americkými a Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi
Českou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 16. května 2006) a Dohoda
o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohoda o vzájemné
právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Washington,
25. června 2003) /sněmovní tisk 31/
zahraničnímu výboru

11

Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2006)
/sněmovní tisk 47/
hospodářskému výboru
rozpočtového výboru

12

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových
ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, a zákon č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 48/
výboru pro zdravotnictví

13

Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2006 /sněmovní tisk 49/
hospodářskému výboru
rozpočtového výboru;

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 14 poslance Tomáše Kvapila
ke sněmovnímu tisku 15 poslance Karla Černého
ke sněmovnímu tisku 16 poslance Zdeňka Jičínského
ke sněmovnímu tisku 17 poslance Karla Sehoře
ke sněmovnímu tisku 18 poslance Petra Rafaje
ke sněmovnímu tisku 19 poslance Stanislava Křečka
ke sněmovnímu tisku 20 poslance Karla Korytáře
ke sněmovnímu tisku 24 poslance Přemysla Rabase
ke sněmovnímu tisku 31 poslance Zdeňka Jičínského
ke sněmovnímu tisku 48 poslance Jaroslava Krákoru.

Miloslav Vlček v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Jan Vidím v.r.
ověřovatel organizačního výboru

