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اجتماع المكتب رقم 211

قرارات اجامتع املكتب رمق 211
ليوم امخليس  20نونرب 2014

عقد مكتب جملس املستشارين يوم امخليس  20نونرب  2014اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا
وحضور ا ألعضاء السادة:
فوزي بنعالل
محمد فضييل
حلسن بيجديكن
عبد الرحامن أأشن
محمد عداب الزغاري

:
:
:
:
:

اخلليفة ا ألول للرئيس؛
اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس،
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
أأمـــــيـــن.

املتغيبون :
ش يخ امحدو ادبدا
عادل املعطي
عابد شاكيل
عبد اللطيف أأبدوح

:
:
:
:

اخلليفة الرابع للرئيس،
حماسب
حماسب
أأمني

املعتذرون :
عبد املاكل افرايط
محيد كوسكوس

:
:

حماسب
أأمـــيــــــن

2
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
عالقة اجمللس ابملؤسسات ادلس تورية :
 قرار رمق  01/211/2014ابملوافقة عىل هتيئي ورقة قانونية لتنظمي معلية انتخاب ثالثة أأعضاء عن اجمللس لعضوية احملمكة
ادلس تورية.

الترشيع :

ذ

 قرار رمق  02/211/2014ابملوافقة عىل نتاجئ معلية حتيني مقرتحات القوانني املودعة دلى املكتب واليت متخض عهنا حسب 37
مقرتح قانون والغاء  3مقرتحات قوانني متجاوزة وحتيني أأسامء املوقعني عىل  8مقرتحات واحاةل  04أأخرى عىل اللجن صاحبة
الاختصاص .

ا ألس ئةل الشفهية :
 قرار رمق  03/211/2014بتحديد موعد جديد للجلسة الشهرية اخملصصة لتقدمي أأجوية الس يد رئيس احلكومة عىل ا ألس ئةل
املتعلقة ابلس ياسة العامة  ،وذكل يوم ا ألربعاء  26نونرب  2014عىل الساعة العارشة والنصف صباحا. .

اللجن :
 قرار رمق  04/211/2014بتحديد عدد أأعضاء اللجنة النيابية لتقيص احلقائق حول تدبري اجلامعة امللكية املغربية للقنص يف 21
عضوا ،واحد عن لك فريق أأو مجموعة والبايق يوزع عىل الفرق واجملموعات حسب المتثيل النس يب.


العالقات اخلارجية :
 قرار رمق  05/211/2014ابملوافقة عىل اس تقبال وفد عن الربملان الش ييل يوم ا ألربعاء  04دجنرب .2014
 قرار رمق  06/211/2014بتلبية ادلعوة للحضور واملشاركة يف فعاليات ادلورة الثانية للمنتدى العاملي حلقوق النسان من
 27اىل  30نونرب  2014مبراكش.

قضااي لالطالع
العالقات اخلارجية
 -رساةل شكر موهجة اىل الس يد رئيس جملس املستشارين من ريس جملس الش يوخ باكزاخس تان اثر زايرته للملكة املغربية.

مواضيع للمتابعة
شؤون برملانية :
 مراسةل املستشار الس يد عبد اجمليد ملهايش يشعر فهيا بتخيل املستشار الس يد ادريس الرايض عن انامتئه الس يايس.3
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