Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období
288

USNESENÍ
organizačního výboru
z 58. schůze
ze dne 1. června 2016
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 poslance Andreje Babiše na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných
činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších
souvisejících zákonů /sněmovní tisk 799/
ústavně právnímu výboru jako
garančnímu výboru

2.

Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk
807/
hospodářskému výboru jako
garančnímu výboru

3.

Návrh poslanců Martina Lanka, Marka Černocha, Davida Kádnera, Jany Hnykové,
Olgy Havlové, Jiřího Štětiny, Augustina Karla Andrleho Sylora a Karla Fiedlera na
vydání zákona o ochraně před ilegální migrací /sněmovní tisk 808/
výboru pro bezpečnost jako
garančnímu výboru

4.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 821/
výboru pro sociální politiku jako
garančnímu výboru

5.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
odvolání výhrady Československé socialistické republiky k článku 1 odst. 1 písm. b)
Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a
odvolání prohlášení Československé socialistické republiky k článku I Dodatkového
protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží /sněmovní tisk 823/
zahraničnímu výboru;

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 799 poslance Radka Vondráčka
ke sněmovnímu tisku 807 poslankyni Květu Matušovskou
ke sněmovnímu tisku 808 poslance Miloslava Janulíka
ke sněmovnímu tisku 821 poslankyni Gabrielu Peckovou
ke sněmovnímu tisku 823 poslankyni Hanu Aulickou Jírovcovou.

Jan Hamáček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

František Laudát v. r.
ověřovatel organizačního výboru
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