Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2011
6. volební období
69
USNESENÍ
organizačního výboru
ze 14. schůze 13. ledna 2011

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

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně
Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané
v Praze dne 3. července 1997, a Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky
a vládou Státu Kuvajt, podepsaná v Praze dne 3. července 1997 /sněmovní tisk 190/
zahraničnímu výboru

2.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 201/ (jednání podle § 90 odst. 2)
výboru pro zdravotnictví

3.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění
Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně
investic, podepsaný dne 25. listopadu 2010 v Astaně /sněmovní tisk 202/
zahraničnímu výboru

4.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Úmluva o kazetové munici /sněmovní tisk 203/
zahraničnímu výboru

5.

Návrh poslanců Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové, Marka Bendy a dalších
na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti
komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o protikomunistickém odboji) /sněmovní tisk 204/
výboru pro obranu a bezpečnost

6.

Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České
republiky v roce 2011 /sněmovní tisk 213/
výboru pro obranu a bezpečnost

7.

Vládní návrh zákona o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové
munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice) /sněmovní tisk 214/
výboru pro obranu a bezpečnost

8.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 215/ (jednání podle § 90 odst. 2)
hospodářskému výboru

9.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/
ústavně právnímu výboru

10.

Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 217/
zemědělskému výboru;
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II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 190 poslankyni Kateřinu Konečnou
ke sněmovnímu tisku 201 poslance Jaroslava Krákoru
ke sněmovnímu tisku 202 poslance Davida Vodrážku
ke sněmovnímu tisku 203 poslance Václava Kubatu
ke sněmovnímu tisku 204 poslance Jana Vidíma
ke sněmovnímu tisku 214 poslance Alexandra Černého
ke sněmovnímu tisku 215 poslance Petra Bendla
ke sněmovnímu tisku 216 poslance Stanislava Polčáka.

Miroslava Němcová v.r.
předsedkyně Poslanecké sněmovny

Pavel Kováčik v.r.
ověřovatel organizačního výboru
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