Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období
329

USNESENÍ
organizačního výboru
z 67. schůze
ze dne 26. října 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 poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Jaroslava Borky, Zdeňka
Ondráčka a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o vypovězení
Severoatlantické smlouvy Českou republikou /sněmovní tisk 908/
výboru pro obranu jako
garančnímu výboru
ústavně právnímu výboru
jako dalšímu výboru

2.

Návrh poslanců Olgy Havlové a dalších na vydání zákona o znárodnění majetku
Zdeňka Bakaly /sněmovní tisk 915/
ústavně právnímu výboru jako
garančnímu výboru

3.

Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Martina Plíška na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb /sněmovní tisk 918/ (jednání podle § 90
odst. 2)
rozpočtovému výboru jako
garančnímu výboru

4.

Návrh poslance Josefa Novotného a dalších na vydání zákona o výplatě dodatečné
náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s. v konkursu /sněmovní tisk 919/
rozpočtovému výboru jako
garančnímu výboru

5.

Návrh poslance Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
/sněmovní tisk 920/
ústavně právnímu výboru jako
garančnímu výboru

6.

Zprávu o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od
října 2015 do září 2016 /sněmovní tisk 939/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

7.

Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2015 /sněmovní
tisk 941/
hospodářskému výboru

8.

Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2016 /sněmovní
tisk 942/
rozpočtovému výboru;
II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 908 poslankyni Janu Černochovou
ke sněmovnímu tisku 915 poslance Marka Bendu
ke sněmovnímu tisku 918 poslance Jaroslava Klašku
ke sněmovnímu tisku 919 poslance Jana Volného
ke sněmovnímu tisku 920 poslance Jana Farského.

Jan Hamáček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

Radek Vondráček v. r.
ověřovatel organizačního výboru
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