12. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

POZVÁNKA NA 18. SCHŮZI

středa 15. července 2020 od 9.30 hod. ve Frýdlantském salonku
Valdštejnského paláce (VP-A)

ČAS

PROGRAM

9.30 hod.

Zahájení a schválení programu schůze

9.35-10.20 hod.

Senátní tisk č. 289 - Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
Výbory: VHZD, VUZP
Přizván: zástupce Ministerstva dopravy ČR
Zpravodaj: senátorka Jitka Seitlová

10.20-10.55 hod.

Senátní tisk č. 263 - Návrh senátního návrhu zákona senátora
Zdeňka Nytry a dalších senátorů, o zvláštním opatření zmírňujícím
dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu
v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů
územních samosprávných celků.
Výbory: VHZD, VUZP, ÚPV, SKRSV
Přizván: zástupce navrhovatele senátor Zdeněk Nytra
Zpravodaj: senátor Zbyněk Linhart

10.55-11.30hod.

Senátní tisk č. 264 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu
České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a B
Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech,
přijaté v Ženevě dne 10. května 2019.
Výbory: VUZP, VZOB
Přizván: zástupce Ministerstva životního prostředí ČR
Zpravodaj: senátorka Jitka Seitlová

11.30-12.30 hod.

Balíček dokumentů k Pozměněnému návrhu VFR 2021 – 2027
a nástroji EU na podporu oživení, a to:
Senátní tisk č. N 053/12 - Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým
se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021-2027
Senátní tisk č. N 054/12 - Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje
nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit
oživení po pandemii COVID-19
Senátní tisk č. K 055/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava
na příští generaci
Senátní tisk č. K 056/12 - Sdělení Komise Rozpočet EU, který je
motorem evropského plánu na podporu oživení
Senátní tisk č. J 057/12 - Pozměněný návrh rozhodnutí Rady
o systému vlastních zdrojů Evropské unie
Výbory: VEU, VHZD, VUZP
Přizván: zástupce Ministerstva financí ČR
Zpravodaj: senátor Zbyněk Linhart

12.30 - 13.00 hod.

Sdělení předsedy výboru, různé.
Stanovení programu, termínu a místa příští schůze výboru.

Zbyněk Linhart v. r.
předseda výboru

