Pozvánka

na 10. schůzi Senátu, která bude zahájena
ve středu 11. října 2017 v 9 hodin
v Jednacím sále Valdštejnského paláce

Př í lo h a :
- n áv r h p o ř ad u 1 0 . sc h ůz e S en á tu

Návrh pořadu 10. schůze Senátu

1.

Senátní tisk č. 135 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České
republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce
o práci na moři, přijatá v roce 2006 – ministryně práce a sociálních věcí
Michaela Marksová - 1. bod dopoledního jednání ve středu 11. října

2.

Senátní tisk č. 163 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České
republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k úmluvě Organizace
spojených národů o právech osob se zdravotním postižením – ministryně práce
a sociálních věcí Michaela Marksová - 2. bod dopoledního jednání ve středu
11. října

3.

Senátní tisk č. 196 - Návrh zákona o platebním styku - ministr financí Ivan Pilný
- 3. bod dopoledního jednání ve středu 11. října

4.

Senátní tisk č. 197 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku - ministr financí Ivan Pilný - 4. bod
dopoledního jednání ve středu 11. října

5.

Senátní tisk č. 198 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr financí
Ivan Pilný - 5. bod dopoledního jednání ve středu 11. října

6.

Senátní tisk č. J 64/11 – Diskusní dokument o budoucnosti financí EU – ministr
financí Ivan Pilný - 6. bod dopoledního jednání ve středu 11. října

7.

Senátní tisk č. N 60/11 – Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice
2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní
ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat – ministr financí
Ivan Pilný - 7. bod dopoledního jednání ve středu 11. října

8.

Senátní tisk č. 194 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb.,
o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně
některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony - ministr vlády ČR Jan Chvojka

9.

Senátní tisk č. 195 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb.,
o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. –
poslanec Vít Kaňkovský

10. Senátní tisk č. 199 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým
se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který
zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením
Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb. zástupce skupiny poslanců Vladislav Vilímec
11. Senátní tisk č. 200 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb.,
o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění
pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Zbyněk Stanjura
12. Senátní tisk č. XXX - Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání
Evropské rady, která se koná ve dnech 19. - 20. října 2017 – předseda vlády
Bohuslav Sobotka
13. Senátní tisk č. J 57/11 – Diskusní dokument o prohlubování hospodářské
a měnové unie - předseda vlády Bohuslav Sobotka
14. Senátní tisk č. 136 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České
republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském
partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím
a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Abidžanu dne 26. listopadu
2008 a v Bruselu dne 22. ledna 2009 - ministr zahraničních věcí Lubomír
Zaorálek

15. Senátní tisk č. 137 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České
republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském
partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho
členskými státy na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 28. července 2016 ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek
16. Senátní tisky č. N 43/11, N 44/11, N 45/11 a N 46/11 – Dopravní Balíček –
sociální aspekty v silniční dopravě, užívání najatých vozidel, kabotáž a podmínky
pro podniky – ministr dopravy Dan Ťok
17. Senátní tisky č. N 47/11, N 48/11, N 49/11 a N 50/11 – Dopravní Balíček –
výběr mýtného a vykazování emisí CO2 u nových těžkých vozidel – ministr dopravy
Dan Ťok
18. Senátní tisky č. N 55/11, K 56/11 - Balíček k evropskému obrannému průmyslu
a fondu - ministr obrany Martin Stropnický
19. Senátní tisk č. J 58/11 - Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany ministr obrany Martin Stropnický
20. Senátní tisk č. N 65/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské
agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody,
bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES) 1987/2006 a rozhodnutí Rady
2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU) 1077/2011 – ministr vnitra Milan
Chovanec
21. Senátní tisky č. K 52/11, K 53/11, J 54/11 – Balíček dokumentů ke vzdělávání
– ministr školství mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech
22. Senátní tisk č. 159 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
za rok 2016 – předseda ÚOHS Petr Rafaj
23. Senátní tisk č. 162 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016 –
guvernér ČNB Jiří Rusnok
24. Senátní tisk č. 190 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka
a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění
pozdějších zákonů – 1. čtení
25. Senátní tisk č. 191 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka
a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon
o léčivech), ve znění pozdějších zákonů – 1. čtení
26. Senátní tisk č. 193 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra
Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým
se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích – 1. čtení
27. Senátní tisk č. 130 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka,
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů – 2. čtení
28. Senátní tisk č. XXX - Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů –
prezident republiky Miloš Zeman
29. Senátní tisk č. XXX - Volba kandidáta na člena Národní rozpočtové rady
30. Senátní tisk č. 165 - Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní
zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního
zákona č. 300/2000 Sb. – zástupce skupiny poslanců Roman Váňa

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

