القرارات المختصرة الصادرة عن جلسة مجلس النواب العادية التاسعة عشرة
دور االنعقاد السنوي العادي األول
الفـصـل التـشـريعـي الخامس
الثالثاء الموافق 2019/4/23م
البنـد األول :تالوة أسماء المعتذرين:

 وقد اعتذر عن حضور الجلسة صااحبا الساعادة النائباا  :زينا عباداألم ر يل ال
(مهمة رسم ة) ،عادل عبدالرحمن العسومي (مهمة رسم ة).
البند الثاني :التصديق على مضبطة الجلسة العادية الثامنة عشرة:

 تم التصديق على مضبطة الجلسة العادية الثامنة عشرة دو تعديل.
استدراك:
 )1تقرير اللجنةة المشةةلة لف ةد ةديةة اوسةتجلاق المقةد

ةد سةعادة السةةدة ئاةقةة نة

سعةد الصالح وزيرة الص ة.

 قرر المجلس الموافقة على توص ة اللجنة بعدم جدية االستجواب.
البند الثالث :األسئلة:
 )1رد سعادة وزير العمل والتنمةة اوةتماعةة على السؤال المقد من سعادة الناةب أحمد
صباح السلل حلل األساس القانلني لمنح العمال األةانب تصريح العمل المرن.

 تم عرض السؤال والتعق

على الرد.

القرارات المختصرة – الجلسة العادية التاسعة عشرة – الفصل ( )5الدور ()1

1

 )2رد سعادة وزير العمل والتنمةة اوةتماعةة على السؤال المقد من سعادة الناةب
عبداهلل خلةفة الذوادي حلل نسبة العاطلةن عن العمل المسجلةن لدى اللزارة.

 تم عرض السؤال والتعق

على الرد

البند الرابع :المراس م بقوان ن:
 )1تقريةةر لجنةةة الشةةؤون المالةةةة واوبتصةةادية شةةقن المرسةةل قةةانلن رب ة ( )54لسةةنة
 2018إصدار بانلن الخطا ات والمعامالت اإللةترونةة.

 قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانو وإحالته إلى مجلس الشورى.
البند الخامس :المشاريع بقوان ن:
 )1تقرير لجنة الشؤون الخارةةة والدئاع واألمن اللطني شقن برار مجلس الشلرى
خصلص مشروع بانلن (مصاغ ناء على ابتراح قانلن من مجلس الشلرى)
شقن تعديل المادة ( )11من القانلن رب ( )58لسنة  ، 2006شقن حماية المجتمع
من األعمال اإلرها ةة.

 قرر المجلس قبول المشروع بقانو كما ورد من مجلاس الشاورى وإحالتاه إلاى
رئ س مجلس الوزراء لرفعه إلى جاللة الملك.
 )2تقرير لجنة الخدمات (المعدل) خصلص مشروع بانلن (مصاغ ناء على ابتراح
قانلن ( صةغته المعدلة) من مجلس النلاق) إ ائة ئقرة ةديدة إلى المادة ( )27من
القانلن رب ( )19لسنة  ، 2006شقن تنظة سلق العمل.
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 قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانو بجم ع مواده وما أجري عل ه من
تعديالت بصورة مستعجلة وبصفة نهائ ة في ذات الجلسة وإحالته إلى مجلس
الشورى.
 )3تقرير لجنة المرائق العامة والبةئة خصلص مشروع بانلن التصديق على اوتفابةة
ةن حةلمة مملةة الب رين وحةلمة دولة اإلمارات العر ةة المت دة شقن الخدمات
الجلية ةن إبلةمةهما وئةما وراةهما ،المرائق للمرسل رب ( )13لسنة . 2019

 قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانو وما أجري عل ه من تعديالت
واالتفاق ة المرافقة له بصورة مستعجلة وبصفة نهائ ة في ذات الجلسة وإحالته
إلى مجلس الشورى.
 )4تقرير لجنة المرائق العامة والبةئة خصلص مشروع بانلن التصديق على اتفابةة
الخدمات الجلية ةن حةلمة مملةة الب رين وحةلمة روناي دار السال  ،المرائق
للمرسل رب ( )15لسنة . 2019

 قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانو واالتفاق ة المرافقة له بصورة
مستعجلة وبصفة نهائ ة في ذات الجلسة وإحالته إلى مجلس الشورى.
 )5تقرير لجنة المرائق العامة والبةئة خصلص مشروع بانلن (مصاغ ناء على
ابتراح قانلن ( صةغته المعدلة) من مجلس النلاق) إ ائة ئقرة ثانةة إلى المادة
( )36من بانلن البلديات الصادر المرسل قانلن رب ( )35لسنة . 2001

 قرر المجلس رفض المشروع بقانو
الشورى.

من ح ث المبدأ وإحالته إلى مجلس
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البند السادس :االقتراحات برغبة:
 )1تقرير لجنة الخدمات خصلص اوبتراح رغبة ( صةغته المعدلة) شقن زيادة عدد
الساعات المخصصة لبث الجلسات والبرامج المتعلقة قعمال ونشاطات السلطة
التشريعةة ،المقد من أص اق السعادة النلاق :ئلزية ن

عبداهلل زينل ،م مد

عةسى العباسي ،عمار أحمد البناي ،أحمد يلسف األنصاري.

 قرر المجلس الموافقة على إعادة االقتراح برغبة (بص غته المعدلة) إلى
اللجنة لمزيد من الدراسة بناء على طل رئ س اللجنة سعادة النائ عمار
سامي قمبر.
 )2تقرير لجنة الخدمات خصلص اوبتراح رغبة شقن تشغةل مركز أحمد كانل
الص ي ئي النليدرات على مدى  24ساعة ،المقد من أص اق السعادة النلاق:
علي أحمد زايد ،أحمد م مد العامر ،علي م مد إس ابي ،أحمد يلسف األنصاري،
عبدالرزاق عبداهلل حطاق.

 قرر المجلس الموافقة على االقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
 )3تقرير اللجنة النلعةة الداةمة للشباق والريا ة خصلص اوبتراح رغبة شقن
تطلير آلةات األندية والمراكز ئي القس الشبا ي والنساةي وئتح اق التسهةالت
لالستثمارات الريا ةة ،المقد من سعادة الناةب أحمد يلسف الدمستاني.

 قرر المجلس الموافقة على االقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
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بند ما يستجد من أعمال:
 )1طلب إصدار ةان إشادة وشةر تلةةهات ةاللة الملك حمد ن عةسى آل خلةفة حفظةه
اهلل ورعاه تثبة الجنسةةة الب رينةةة لعةدد ( )551مةلاطن

رينةي م ةةل ومةا سةبقه

من تلةةهات شقن العقل ات البديلة للم ةلمةن ،المقد مةن أصة اق السةعادة النةلاق:
كلث عبدالةري ال ايةي ،الدكتلر هشا أحمد العشةري ،عبدالنبي سةلمان أحمةد ،عمةار
حسةةةن عبةةاس ،أحمةةد يلسةةف الدمسةةتاني ،م مةةلد مةةةي الب رانةةي ،عةسةةى عبةةدالجبار
الةلهجي ،السةد ئالح هاش ئةالح ،عمةار أحمةد البنةاي ،ئاطمةة عبةاس باسة  ،الةدكتلر
علي ماةد النعةمي ،أحمد م مد العامر ،ممدوح عباس الصالح ،اس سةلمان المةالةي،
خالد صةالح لعنةق ،إ ةراهة خالةد النفةعةي ،عبةداهلل إ ةراهة الدوسةري ،م مةد عةسةى
العباسي ،حمد أحمد الةلهجي ،أحمد صباح السلل  ،عمار سامي بمبر ،غةازي ئةصةل
آل رحمة ،ئا ل عبةاس السةلاد ،علةي م مةد إسة ابي ،عةسةى علةي القا ةي ،عبةداهلل
خلةفة الذوادي ،يلسف زين العا دين زينل.

 قرر المجلس الموافقة على إدراج الطل على جدول األعمال تحت بند ما يستجد
من أعمال ووافق على الطل وتكل ف ه ئة المكت بإعداد الب ا وإصداره.
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