
 

 
 

Pozvánka 
 
 
 

na 8. schůzi Senátu, která bude zahájena  
ve středu 8. března 2023 v 10.00 hodin  

v Jednacím sále Valdštejnského paláce  
 

 
 
 
 
     Příloha:  

-  návrh pořadu  8 .  schůze Senátu  



Návrh pořadu 8. schůze Senátu 
 

1. Senátní tisk č. K 14/14 – Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, 
Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru 
regionů a Evropské investiční bance Roční analýza udržitelného růstu 2023 – předseda 
vlády Petr Fiala 

2. Senátní tisk č. 45 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony, ve znění pozdějších předpisů – ministr zemědělství Zdeněk Nekula 

3. Senátní tisky č. N 11/14 a N 12/14 – Balíček k čištění a ochraně vod – ministr 
zemědělství Zdeněk Nekula a ministr životního prostředí Marian Jurečka 

4. Senátní tisk č. N 13/14 – Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě 
vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (přepracované znění) – ministr životního 
prostředí Marian Jurečka  

5. Senátní tisk č. 41 – Zpráva o životním prostředí České republiky 2021 – ministr 
životního prostředí Marian Jurečka 

6. Senátní tisk č. N 16/14 – Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vymezení 
trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie – ministr spravedlnosti 
Pavel Blažek 

7. Senátní tisk č. N 20/14 – Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou 
se harmonizují některé aspekty insolvenčního práva – ministr spravedlnosti Pavel 
Blažek 

8. Senátní tisky č. N 24/14 a N 25/14 – Balíček ke shromažďování a předávání 
předběžných informací o cestujících – ministr vnitra Vít Rakušan 

9. Senátní tisk č. 42 – Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících 
z členství České republiky v Evropské unii za rok 2022 – ministr vlády ČR Michal 
Šalomoun 

10. Senátní tisk č. K 1/14 – Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Prosazování práva EU 
pro Evropu, která přináší výsledky – ministr vlády ČR Michal Šalomoun 

11. Senátní tisk č. 270 – Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera, Petra 
Štěpánka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – 
2. čtení 

12. Senátní tisk č. 47 – Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, 
jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1.  
do 31. 12. 2022, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím, přehled ostatních podání a dotazů za rok 2022 
a Výroční zpráva za rok 2022 pro mediální oblast 

13. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů – 1. volba I. kolo – 
předposlední bod dopoledního jednání 

14. Volba kandidáta na člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran 
a politických hnutí – 1. volba I. kolo – poslední bod dopoledního jednání 

 
 
 

Miloš Vystrčil v. r. 
předseda Senátu 
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