Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2005
4. volební období
511
USNESENÍ
organizačního výboru
ze 107. schůze 10. listopadu 2005

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 Jana Mládka, Jiřího Dolejše, Michala Haška a Michala Krause na vydání
zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů
České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního
majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1135/
rozpočtovému výboru

2.

Návrh poslanců Vlastimila Tlustého, Petra Nečase, Waltera Bartoše a dalších na vydání
zákona, kterým se zrušuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani
z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona
č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1142/
rozpočtovému výboru

3.

Návrh poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb. /sněmovní tisk 1165/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

4.

Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona o krajském referendu
a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1166/
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj
a životní prostředí

5.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,
o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona
č. 101/2004 Sb. /sněmovní tisk 1168/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

6.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1169/
ústavně právnímu výboru

7.

Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti
veřejné podpory /sněmovní tisk 1185/
rozpočtovému výboru

8.

Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České
republiky v roce 2006 /sněmovní tisk 1186/
výboru pro obranu a bezpečnost

9.

Rozhodnutí vlády o zapojení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do operace
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) k poskytnutí humanitární pomoci
v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení dne 8. října 2005 v Pákistánské
islámské republice /sněmovní tisk 1187/
výboru pro obranu a bezpečnost

10.

Dotační programy zemědělství pro rok 2006, poskytované podle § 2 a § 2d zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní
tisk 1188/
zemědělskému výboru

11.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1189/
hospodářskému výboru

12.

Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon
o léčivech) /sněmovní tisk 1190/
výboru pro sociální politiku a zdravotnictví

13.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní
tisk 1191/
hospodářskému výboru

14.

Vládní návrh zákona o insolvenčních správcích /sněmovní tisk 1192/
ústavně právnímu výboru

15.

Vládní návrh zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
z členských států Evropské unie na území České republiky /sněmovní tisk 1193/
výboru pro sociální politiku a zdravotnictví

16.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. /sněmovní tisk 1194/
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj
a životní prostředí

17.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1195/
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj
a životní prostředí;

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 1135 poslance Jaroslava Gongola
ke sněmovnímu tisku 1142 poslance Jana Mládka
ke sněmovnímu tisku 1165 poslankyni Annu Čurdovou
ke sněmovnímu tisku 1166 poslance Michala Haška
ke sněmovnímu tisku 1168 poslankyni Annu Čurdovou
ke sněmovnímu tisku 1169 poslankyni Vlastu Parkanovou
ke sněmovnímu tisku 1185 poslance Libora Ježka
ke sněmovnímu tisku 1189 poslance Miloslava Kalu
ke sněmovnímu tisku 1190 poslance Jozefa Kochana
ke sněmovnímu tisku 1191 poslance Miloše Melčáka
ke sněmovnímu tisku 1192 poslance Radima Chytku
ke sněmovnímu tisku 1193 poslance Františka Koníčka
ke sněmovnímu tisku 1194 poslance Miloše Kužvarta
ke sněmovnímu tisku 1195 poslance Václava Mencla;

III.
mění své usnesení č. 507 ze dne 3. listopadu 2005 tak, že na žádost předsedkyně
petičního výboru určuje ke sněmovnímu tisku 1144, návrh poslanců Josefa Janečka, Jaromíra
Talíře, Tomáše Kvapila, Michaely Šojdrové a Viléma Holáně na vydání zákona o podpoře
rodiny, místo poslance Václava Nájemníka zpravodajkou pro prvé čtení poslankyni Hanu
Orgoníkovou.

Lubomír Zaorálek v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Jan Kasal v.r.
ověřovatel organizačního výboru

