Pozvánka

na 15. schůzi Senátu, která bude zahájena
ve čtvrtek 17. května 2018 v 9 hodin
v Jednacím sále Valdštejnského paláce

Př í lo h a :
- n áv r h p o ř ad u 1 5 . sc h ůz e S en á tu

Návrh pořadu 15. schůze Senátu
1. Senátní tisk č. J 114/11 - Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví
složení Evropského parlamentu – předseda vlády Andrej Babiš
2. Informace vlády o přípravě Národního programu reforem – předseda vlády Andrej
Babiš
3. Senátní tisk č. 268 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová
4. Situace ve strukturálně postižených regionech
5. Senátní tisk č. K 097/11 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě,
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Průběžné
hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU – ministr
školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga
6. Senátní tisk č. K 112/11 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě,
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení
programu Erasmus+ na období 2014-2020 v polovině období – ministr školství,
mládeže a tělovýchovy Robert Plaga
7. Senátní tisk č. N 115/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti – ministryně práce a sociálních
věcí Jaroslava Němcová
8. Senátní tisk č. 267 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky,
ve znění pozdějších předpisů - ministr životního prostředí Richard Brabec –
žádost o projednání jako 1. bod odpoledního jednání ve čtvrtek 17. května
9. Senátní tisk č. 269 - Návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů
podle Nagojského protokolu - ministr životního prostředí Richard Brabec –
žádost o projednání jako 2. bod odpoledního jednání ve čtvrtek 17. května
10.Senátní tisk č. 237 – Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České
republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy
o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 ministr životního prostředí Richard Brabec – žádost o projednání jako 3. bod
odpoledního jednání ve čtvrtek 17. května
11.Senátní tisk č. 270 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů - zástupkyně skupiny poslanců Věra
Kovářová
12.Senátní tisk č. 235 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České
republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských
právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely, který
byl podepsán dne 24. října 2017 ve Štrasburku – ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch
13.Senátní tisk č. 238
republiky k vyslovení
a Ghanskou republikou
v oboru daní z příjmů
podepsány v Akkře dne

– Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku
a ze zisků ze zcizení majetku a Protokol k ní, které byly
11. dubna 2017 – ministryně financí Alena Schillerová

14.Senátní tisk č. 240 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České
republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Mongolska o leteckých službách - ministr dopravy Dan Ťok
15.Senátní tisk č. 241 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České
republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o komplexním a posíleném

partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii
a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé,
podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 2017 – ministr zahraničních věcí Martin
Stropnický
16.Senátní tisk č. 263 – Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva
obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021 –
ministryně obrany Karla Šlechtová
17.Senátní tisk č. xxx – Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů –
prezident republiky Miloš Zeman – poslední bod před polední pauzou
prvního dne jednání

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

