Pozvánka

na 5. schůzi Senátu, která bude zahájena
ve středu 8. března 2017 v 9.00 hodin
v Jednacím sále Valdštejnského paláce

Př í lo h a :
- n áv r h p oř a d u 5 . s ch ůz e S en á tu

Návrh pořadu 5. schůze Senátu
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Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byla senátorka Alena
Dernerová platně zvolena
Slib senátora
Změny v orgánech Senátu
Změna zasedacího pořádku
Senátní tisk č. 45 - Informace vlády ČR o výsledcích neformálního jednání Evropské
rady, která se konala dne 3. února 2017 - předseda vlády Bohuslav Sobotka
Senátní tisk č. 67 - Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské
rady, která se koná ve dnech 9. - 10. března 2017 – předseda vlády Bohuslav
Sobotka
Senátní tisk č. 51 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění
jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně
souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík
Senátní tisk č. 52 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování,
odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační
zákon), ve znění pozdějších předpisů - ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík
Senátní tisk č. 47 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb.,
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti
mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně
informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní ministr financí Andrej Babiš
Senátní tisk č. 53 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní ministr financí Andrej Babiš
Senátní tisk č. N 118/10 – Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU,
Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 –
2020 – ministr financí Andrej Babiš
Senátní tisky č. N 121/10, N 122/10, N 123/10 a N 124/10 - Balíček předpisů
k základu a přeshraničním aspektům daně z příjmu – ministr financí Andrej Babiš
Senátní tisk č. 57 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů - ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová
Senátní tisk č. 59 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů - ministryně práce a sociálních věcí Michaela
Marksová
Senátní tisk č. 357 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální
do formální ekonomiky spolu se stanoviskem vlády k němu - ministryně práce a
sociálních věcí Michaela Marksová
Senátní tisk č. 54 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů - ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřina Valachová
Senátní tisk č. 55 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů - ministr kultury Daniel Herman
Senátní tisky č. N 111/10, N 112/10, N 113/10 a N 114/10 – Balíček předpisů
k reformě autorského práva - ministr kultury Daniel Herman
Senátní tisk č. 56 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů - ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
Senátní tisk č. 48 - Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských
politických nadacích a o změně některých zákonů - ministr vnitra Milan Chovanec –
žádost o projednání jako 1. bod odpoledního jednání
Senátní tisk č. 49 - Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další
zákony - ministr vnitra Milan Chovanec - žádost o projednání jako 2. bod
odpoledního jednání

22. Senátní tisk č. 50 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr vnitra Milan
Chovanec - žádost o projednání jako 3. bod odpoledního jednání
23. Senátní tisk č. 58 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony ministr vnitra Milan Chovanec - žádost o projednání jako 4. bod odpoledního
jednání
24. Senátní tisk č. N 4/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se
zřizuje systém EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), a kterým se mění nařízení
(EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624 – ministr vnitra
Milan Chovanec - žádost o projednání jako 5. bod odpoledního jednání
25. Senátní tisk č. K 120/10 – Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická strategie pro Evropu –
ministr dopravy Dan Ťok
26. Senátní tisk č. 337 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda – ministr životního prostředí Richard
Brabec
27. Senátní tisk č. 11 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, přijatý
ve Štrasburku dne 15. června 2016 – ministr životního prostředí Richard Brabec
28. Senátní tisk č. 13 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Minamatská úmluva o rtuti, přijatá v Kumamoto
dne 10. října 2013 – ministr životního prostředí Richard Brabec
29. Senátní tisk č. 21 - Zpráva o životním prostředí České republiky 2015 – ministr
životního prostředí Richard Brabec
30. Senátní tisk č. 20 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi
Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně
druhé podepsaná v Bruselu dne 5. října 2016 - ministr zahraničních věcí Lubomír
Zaorálek
31. Senátní tisk č. 23 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu
dne 30. října 2016 - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek
32. Senátní tisk č. 336 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové,
kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – 2. čtení
33. Senátní tisk č. 10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších
senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů – 2. čtení
34. Senátní tisk č. 62 - Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky,
jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1.
do 31. 12. 2016 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2016

předseda Senátu
v z. Miluše Horská v. r.

