Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2014
7. volební období
63
USNESENÍ
organizačního výboru
z 12. schůze 7. května 2014

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

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/
výboru pro životní prostředí

2

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 154/
ústavně právnímu výboru

3

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 155/
výboru pro sociální politiku

4

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/
výboru pro sociální politiku

5

Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Zdeňka Soukupa, Romana Procházky, Josefa
Novotného, Jitky Chalánkové, Františka Váchy, Václava Horáčka, Herberta Pavery,
Roma Kostřici, Jiřího Koubka a Daniela Korteho na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 157/
volebnímu výboru

6

Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 164/
výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

7

Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Věry Kovářové, Miroslava Kalouska a dalších
na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 166/
ústavně právnímu výboru

8

Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona
o působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky při řízení společností
ovládaných státem /sněmovní tisk 167/
hospodářskému výboru

9

Návrh poslanců Matěje Fichtnera, Jana Bartoška, Stanislava Humla, Jana Volného, Jana
Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 169/
rozpočtovému výboru

10

Návrh na prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v operaci
Evropské unie v Malijské republice v roce 2014 /sněmovní tisk 193/
výboru pro obranu

2

11

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich
majetku ze dne 2. prosince 2004 /sněmovní tisk 195/
zahraničnímu výboru

12

Zprávu o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky za rok 2013 /sněmovní tisk 196/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu;

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 153 poslance Josefa Nekla
ke sněmovnímu tisku 154 poslance Stanislava Grospiče
ke sněmovnímu tisku 155 poslankyni Jitku Chalánkovou
ke sněmovnímu tisku 156 poslankyni Markétu Adamovou
ke sněmovnímu tisku 157 poslance Stanislava Berkovce
ke sněmovnímu tisku 164 poslance Jana Klána
ke sněmovnímu tisku 166 poslance Marka Bendu
ke sněmovnímu tisku 167 poslance Ivana Pilného
ke sněmovnímu tisku 169 poslance Ladislava Šincla
ke sněmovnímu tisku 195 poslance Pavla Šrámka.

Jan Hamáček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

Miroslav Kalousek v. r.
ověřovatel organizačního výboru
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