Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2003
4. volební období
78
USNESENÍ
organizačního výboru
z 15. schůze 14. ledna 2003

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 Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona
č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 148/
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj
a životní prostředí

2.

Návrh poslanců Františka Beneše a dalších na vydání zákona o ochraně nájmu bytů
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 150/
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj
a životní prostředí

3.

Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 1/1992 Sb.,
o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších
předpisů a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost
v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 151/
výboru pro sociální politiku a zdravotnictví
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4.

Návrh poslanců Miloše Kužvarta, Zuzka Rujbrové a Josefa Mikuty na vydání zákona,
kterým se mění zákon č 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/
ústavně právnímu výboru

5.

Návrh poslance Michala Krause na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 153/
hospodářskému výboru

6.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně článku 38
Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou,
podepsané v Praze dne 29. října 1992 /sněmovní tisk 163/
zahraničnímu výboru

7.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/
výboru pro sociální politiku a zdravotnictví

8.

Informaci o nasazení 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany v rámci
protiteroristické operace Trvalá svoboda /sněmovní tisk 166/
výboru pro obranu a bezpečnost

9.

Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2003
/sněmovní tisk 167/
výboru pro obranu a bezpečnost

10.

Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného
schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 170/ (jednání
podle § 90 odst. 2)
rozpočtovému výboru

11.

Vládní návrh „Opatření související se situací týkající se Irácké republiky“ /sněmovní
tisk 173/
výboru pro obranu a bezpečnost a zahraničnímu výboru;
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II. určuje zpravodajem pro prvé čtení
ke sněmovnímu tisku 148 poslance Josefa Víchu
ke sněmovnímu tisku 150 poslance Tomáše Kvapila
ke sněmovnímu tisku 151 poslance Jozefa Kubinyiho
ke sněmovnímu tisku 152 poslance Zdeňka Koudelku
ke sněmovnímu tisku 153 poslance Tomáše Teplíka
ke sněmovnímu tisku 163 poslance Davida Šeicha
ke sněmovnímu tisku 165 poslankyni Lucii Talmanovou
ke sněmovnímu tisku 170 poslance Michala Krause

Lubomír Zaorálek v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Jan Vidím v.r.
ověřovatel organizačního výboru

