Pozvánka

na 13. schůzi Senátu,
která bude zahájena
ve čtvrtek 22. října 2015 v 9 hodin
v Jednacím sále Valdštejnského paláce

Př í lo h a :
- n áv r h p oř a d u 1 3. sc h ůz e Se n át u

Návrh pořadu 13. schůze Senátu
1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 15. - 16.
října 2015 – předseda vlády Bohuslav Sobotka
2. Senátní tisk č. 127 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých
podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů - ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová
3. Senátní tisk č. 128 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ministryně
pro místní rozvoj Karla Šlechtová
4. Senátní tisk č. 126 - Návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) - zástupce skupiny
poslanců Jan Farský
5. Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky k informaci vlády České republiky
o změně rámcové pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného
žalobce – ministr spravedlnosti Robert Pelikán
6. Senátní tisk č. 118 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 29
o nucené práci, a k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 203 o dodatečných
opatřeních k nucené práci a Změny z roku 2014 k Úmluvě o práci na moři, spolu se
stanoviskem vlády k nim – ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová
7. Senátní tisk č. 120 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě
(COTIF) a na odvolání výhrady České republiky k této Úmluvě – ministr dopravy Dan Ťok
8. Senátní tisk č. 125 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty a dalších
senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů – 1. čtení

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

