Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2015
7. volební období
225
USNESENÍ
organizačního výboru
ze 45. schůze 9. prosince 2015

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 Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Miroslavy Němcové
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony /sněmovní tisk 649/ (jednání podle § 90 odst. 2)
rozpočtovému výboru
jako garančnímu výboru

2.

Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2016 /sněmovní tisk
661/
zemědělskému výboru

3.

Informaci o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Joint Enterprise
v Kosovské republice /sněmovní tisk 662/
výboru pro obranu

4.

Dotační programy zemědělství pro rok 2016 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/

zemědělskému výboru

5.

Změnu usnesení vlády ze dne 20. října 2014 č. 850, k návrhu na působení sil a prostředků
resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na
rok 2017 /sněmovní tisk 664/
výboru pro obranu

6.

4. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území
České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území
České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk 665/
výboru pro obranu

7.

Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu)
/sněmovní tisk 666/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu jako garančnímu výboru

8.

Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2014 /sněmovní tisk 667/
výboru pro životní prostředí;

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 649 poslance Václava Votavu
ke sněmovnímu tisku 666 poslance Romana Procházku.

Jan Hamáček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

František Adámek v. r.

ověřovatel organizačního výboru

