Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2012
6. volební období
229
USNESENÍ
organizačního výboru
ze 47. schůze 23. února 2012

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 Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 568/ (jednání
podle § 90 odst. 2)
výboru pro sociální politiku

2.

Návrh poslanců Lenky Kohoutové, Jaromíra Drábka, Martina Vacka a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 569/ (jednání podle § 90 odst. 2)
výboru pro sociální politiku

3.

Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ (jednání podle § 90 odst. 2)
výboru pro sociální politiku

4.

Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 577/
ústavně právnímu výboru

5.

Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu
Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 578/
ústavně právnímu výboru

6.

Návrh poslanců Pavla Staňka, Stanislava Polčáka a Jany Suché na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 584/
ústavně právnímu výboru

7.

Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Stanislava Křečka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 585/
ústavně právnímu výboru

8.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických
polutantech /sněmovní tisk 597/
zahraničnímu výboru

9.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon),
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

10.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 604/
ústavně právnímu výboru

11.

Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 606/
zemědělskému výboru
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12.

Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2010 /sněmovní tisk 607/
výboru pro životní prostředí

13.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou
republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou,
Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou
republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou,
Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta,
Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou
republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou
republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
(členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské
republiky k Evropské unii /sněmovní tisk 608/
zahraničnímu výboru

14.

Zprávu České národní banky o inflaci - leden 2012 (Zprávu o měnovém vývoji za 2. pololetí
2011) /sněmovní tisk 609/
rozpočtovému výboru;
II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 568 poslankyni Gabrielu Peckovou
ke sněmovnímu tisku 569 poslankyni Miroslavu Strnadlovou
ke sněmovnímu tisku 576 poslance Miroslava Jeníka
ke sněmovnímu tisku 577 poslance Jeronýma Tejce
ke sněmovnímu tisku 578 poslance Jeronýma Tejce
ke sněmovnímu tisku 584 poslance Stanislava Křečka
ke sněmovnímu tisku 585 poslance Jana Farského
ke sněmovnímu tisku 597 poslance Františka Novosada
ke sněmovnímu tisku 603 poslance Zdeňka Bezecného
ke sněmovnímu tisku 604 poslance Stanislava Polčáka
ke sněmovnímu tisku 608 poslance Davida Šeicha.

Miroslava Němcová v.r.
předsedkyně Poslanecké sněmovny

Jan Vidím v.r.
ověřovatel organizačního výboru
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