Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2007
5. volební období
142
USNESENÍ
organizačního výboru
z 29. schůze 20. června 2007

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

Návrh poslanců Ladislava Šustra, Bohuslava Sobotky, Petra Bratského, Pavla Kováčika,
Věry Jakubkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/
výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

2

Návrh poslanců Petra Bratského, Michaely Šojdrové, Olgy Zubové, Bohuslava Sobotky,
Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 217/
výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

3

Návrh poslanců Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše, Ladislava
Skopala a Přemysla Rabase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a zákona č. 178/2006
Sb. /sněmovní tisk 220/
zemědělskému výboru

4

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České
republiky v roce 2006 (ve srovnání s rokem 2005) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících
ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2006 a o Prioritách
Republikového výboru pro prevenci kriminality a resortů v něm zastoupených na rok
2007 /sněmovní tisk 229/
výboru pro bezpečnost

5

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o vzájemné
ochraně a výměně utajovaných informací /sněmovní tisk 235/
zahraničnímu výboru

6

Zpráva o finanční stabilitě 2006 /sněmovní tisk 241/
rozpočtovému výboru;

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 216 poslankyni Zdeňku Horníkovou
ke sněmovnímu tisku 217 poslankyni Zdeňku Horníkovou
ke sněmovnímu tisku 220 poslance Josefa Čerňanského
ke sněmovnímu tisku 235 poslance Daniela Reisiegela.

Miloslav Vlček v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Hana Orgoníková v.r.
ověřovatelka organizačního výboru

