Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2003
4. volební období

POZVÁNKA
na 11. schůzi
výboru pro obranu a bezpečnost, která se koná
ve středu dne 29.1. 2003
v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní ulice č. 4, Praha 1
v místnosti č. 311B.

středa 29.1.2003
9.30 - 9.55 hod.
porada předsedy s místopředsedy výboru
10.00-10.10 hod.
Schválení programu jednání
10.10-10.45 hod.
1.
Návrh zastupitelstva hl. m. Prahy na vydání zákona , kterým se mění zákon
č. 325/1999 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 217/2002 Sb.
/sněmovní tisk 108/
Odůvodní: radní R. Blažek
Zpravodaj: posl. T. Kladívko
10.45-11.45 hod.
2.
Informace Ministerstva obrany ČR o průběhu realizace investičních celků:
L 159, T 72, ŠIS, oper. taktický systém pozemních a vzdušných sil
Odůvodní: náměstek MO P. Severa, zástupce GŠ AČR
Zpravodaj: posl. M. Titz
11.45-12.15 hod.
3.
Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002
/sněmovní tisky 141 a 146/
Informace o nasazení 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany
v rámci protiteroristické operace „Trvalá svoboda“ /sněmovní tisk 166/
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Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se
zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných
v roce 2003 /sněmovní tisk 167/
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států organizace
Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství
pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. července 2002
do 30. září 2002 /sněmovní tisk 168/
Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních
mírových operacích SFOR a KFOR za období leden- červen 2002 /sněmovní
tisk 149/
Informace o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných
států přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2003,
na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5
písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění
ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 178/
Odůvodní: náměstek ministra obrany ČR
Zpravodaj: posl. M. Titz
12.15-13.00 hod.
4.
Asociace obranného průmyslu
(viz dopis Ing. Hynek)
13.00-13.15 hod.
5.
Různé

Jan V i d í m , v.r.
předseda výboru pro obranu a bezpečnost

Praha, stav k 24.1.2003

