Pozvánka

na 21. schůzi Senátu, která bude zahájena
ve středu 29. dubna 2020 v 10 hodin
v Jednacím sále Valdštejnského paláce

Př í lo h a :
- n áv r h p oř a d u 2 1. sc h ůz e Se n át u

Návrh pořadu 21. schůze Senátu
1.

Senátní tisk č. K 36/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě,
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Bezpečné
zavádění sítí 5G v EU - Implementace souboru opatření EU – předseda vlády
Andrej Babiš

2.

Senátní tisk č. K 33/12 - Sdělení Komise Strategie pro udržitelný růst na rok 2020
– předseda vlády Andrej Babiš

3.

Senátní tisk č. 224 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministryně financí Alena
Schillerová

4.

Senátní tisk č. 163 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České
republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pretorii dne 29. října 2019 –
ministryně financí Alena Schillerová

5.

Senátní tisk č. 167 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České
republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní
z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla
podepsána v Praze dne 11. prosince 2019 – ministryně financí Alena Schillerová

6.

Senátní tisk č. 197 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České
republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu
a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla
podepsána v Dakaru dne 22. ledna 2020 - ministryně financí Alena Schillerová

7.

Senátní tisk č. 222 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček

8.

Senátní tisk č. 198 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České
republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o výsadách
a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace EUTELSAT a Dohoda,
kterou se mění Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové
organizace (EUTELSAT) ve znění opravy č. 1 ze dne 16. ledna 2006 a s ratifikací
Úmluva zakládající Evropskou telekomunikační družicovou organizaci "EUTELSAT"
z roku 1982, její změny z roku 1983 a 1999 - ministr průmyslu a obchodu Karel
Havlíček

9.

Senátní tisk č. 201 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů – ministr vnitra Jan Hamáček

10. Senátní tisk č. 223 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů – zástupce skupiny poslanců
Zdeněk Ondráček
11. Senátní tisk č. 194 – Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České
republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III a nová příloha VII
Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné
chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května
2019 – ministr životního prostředí Richard Brabec
12. Senátní tisk č. K 032/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské
radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
Zelená dohoda pro Evropu – ministr životního prostředí Richard Brabec

13. Senátní tisk č. 190 - Zpráva o životním prostředí České republiky 2018 – ministr
životního prostředí Richard Brabec
14. Senátní tisky č. N 34/12 a N 35/12 – Balíček „Fond pro spravedlivou
transformaci“ – ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová
15. Senátní tisk č. 186 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České
republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o vydávání mezi Českou
republikou a Argentinskou republikou (Praha, 25. 11. 2019) – ministryně
spravedlnosti Marie Benešová
16. Senátní tisk č. 196 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících
z členství České republiky v Evropské unii za rok 2019 – ministryně spravedlnosti
Marie Benešová
17. Senátní tisk č. 195 - Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva
obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu – ministr obrany
Lubomír Metnar
18. Senátní tisk č. 199 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby,
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
– 1. čtení
19. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu Parlamentu ČR na téma „Světlo –
dobrý sluha, zlý pán“ – senátor Jiří Dušek a další senátoři
20. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma „Poštovní služby pro stát
nebo pro společnost?“ - Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí (senátor Jiří Carbol)
21. Změna zasedacího pořádku
22. Změny ve složení orgánů Senátu
23. Návrh usnesení Senátu k Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí
na léta 2021 – 2025 – Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
24. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů – prezident republiky
Miloš Zeman

Miloš Vystrčil v. r.
předseda Senátu

