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USNESENÍ 
 

výboru pro bezpečnost 
ze 7. schůze dne 6. 2. 2007 

 
k senátnímu návrhu na vydání zákona o Ústavu paměti národa a o změně 

některých zákonů (sněmovní tisk 15) 
 

 
Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po 

vyslechnutí výkladu zástupce předkladatelů místopředsedy Senátu MVDr. Jiřího 
Lišky, po zpravodajské zprávě Karla Černého  v podrobné rozpravě 
 
1. r o z h o d l,   že za základ dalšího projednávání bude vzat komplexní 

pozměňovací návrh poslance Tomáše Kladívka. 
 
2. p ř e r u š  i l   projednávání návrhu zákona v podrobné rozpravě; 

 
3. s t a n o v i l   harmonogram jeho dalšího projednávání: 

 
• vyhlašuje lhůtu k předkládání písemných pozměňovacích návrhů ke 

komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který byl vzat za základ dalšího 
projednávání, do 23. 3. 2007 do konce pracovní doby; 
 

• stanovil, že písemné pozměňovací návrhy budou ke komplexnímu 
pozměňovacímu návrhu, který byl vzat za základ dalšího projednávání, 
předkládány v uvedeném termínu  do sekretariátu výboru; 

 
• ukládá sekretariátu výboru následně neprodleně předložené 

pozměňovací návrhy postoupit ostatním členům výboru a 
předkladatelům návrhu zákona k vyjádření;  

 
• výbor žádá předkladatele návrhu zákona, aby písemné stanovisko 

k předloženým pozměňovacím návrhům doručili do sekretariátu výboru 
do 2. 4. 2007 do konce pracovní doby.; 
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• ukládá sekretariátu výboru, aby stanovisko předkladatelů návrhu 
zákona k předloženým pozměňovacím návrhům neprodleně postoupil 
členům výboru; 

 
• projednávání návrhu zákona bude pokračovat na řádném zasedání 

výboru ve výborových týdnech od 2. do 15. 4. 2007. 
 
4. Ž á d á Poslaneckou sněmovnu, aby prodloužila lhůtu pro projednávání 

návrhu zákona ve výboru o dalších 60 dnů; 
 
z m o c ň u j e předsedu výboru aby  tuto žádost předložil Poslanecké 
sněmovně. 

 
5.  Ž á d á   ústavně právní výbor, aby komplexní pozměňovací návrh iniciativně         
     projednal z hlediska dělby moci a ústavnosti. 
 
6.  Ž á d á   ostatní výbory, kterým byl tisk 15 přikázán k projednání, aby zaujaly 

postoj ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. 
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