Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово
окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної
Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин
(відеоконференція, 15.00)
ПРОЕКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
16 червня
І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:
1.
Проект Закону України "Про корінні народи України", реєстр. №
5506 від 18.05.2021 р., поданий Президентом України та визначений ним як
невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України.
2.
Проект Закону України про внесення зміни до розділу ІІ
«Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо тимчасових підстав
незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку
в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, реєстр.
№ 5478 від 11.05.2021 р., поданий народним депутатом України Лубінцем Д.В.
та іншими народними депутатами України.
3.
Проект Закону України «Про реалізацію публічних електронних
послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні», реєстр.
№ 5463 від 05.05.2021 р., поданий народними депутатами України
Крячком М.В., Лубінцем Д.В. та іншими народними депутатами України.
3.1. Проект Закону України «Про свободу пересування, вільний вибір
місця проживання та доступ до електронних послуг з реєстрації місця
проживання в Україні», № 5463-1 від 20.05.2021 р., поданий народними
депутатами України Устіновою О.Ю., Геращенко І.В. та іншими народними
депутатами України.
4.
Проект Закону України про внесення зміни до статті 7 Закону
України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо
щомісячної адресної допомоги, реєстр. № 2297 від 22.10.2019 р., поданий
народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.
ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним:
5.
Проект Закону України про внесення зміни до статті 95 Закону
України "Про Національну поліцію", реєстр. № 5417 від 23.04.2021 р., поданий
Кабінетом Міністрів України.

ІІІ. Інші питання.
6.
Звернення народних депутатів України щодо розгляду питання
про звернення до Ради національної безпеки і оборони України з проханням
виключити із списку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні
заходи (санкції) відповідно до Рішення РНБО України від 14 травня 2021 року,
введеного в дію Указом Президента України № 203/2021 від 21.05. 2021 року,
окремих фізичних осіб (ці особи зазначені за №№ 617, 611, 610 і 620 у
Додатку 1).
Різне

