Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2003
4. volební období

POZVÁNKA
na 17. schůzi
výboru pro obranu a bezpečnost,
která se koná dne 11. – 12. června 2003
v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu , Sněmovní ulice č. 4, Praha 1,
v místnosti č. 313B
Návrh programu:
11. 6. 2003 středa
9.00-9.30 hod.
porada místopředsedů a předsedy VOB
9.30-9.35 hod.
1.
Návrh programu jednání
9.35-10.45 hod.
2.
Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
/sněmovní tisk 256/
Odůvodní: náměstek ministra vnitra ČR
Zpravodaj: posl. T. Kladívko
10.45-11.45 hod.
3.
Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 257/
Odůvodní: náměstek ministra vnitra ČR
Zpravodaj: posl. T. Kladívko

zákona

11.45-12.45 hod.
4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní
informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/
Odůvodní: zástupce BIS
Zpravodaj: posl. J. Klas
12.45-13.45 hod.
předpokládaná přestávka na oběd
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13.45-14.45 hod.
5.
Projednání návrhu na nového ředitele BIS ČR (viz dopis předsedy vlády ČR)
Odůvodní : zástupce vlády ČR
Zpravodaj: posl. Vidím
14.45-15.30 hod.
6.
Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2002 - kapitola 305
Bezpečnostní informační služba ČR
Odůvodní: zástupce BIS ČR
Zpravodaj: posl. J. Klas
15.35-16.15 hod.
7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.363/1999 o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony /sněmovní tisk 309/
Odůvodní: náměstek ministra financí ČR
Zpravodaj: posl. V. Dlab

16.15-17.00 hod.
8.
Návrh poslanců V. Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých
funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR
a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 294/
Odůvodní: zástupce navrhovatelů posl. V. Filip
Zpravodaj: posl. J. Klas

12. 6. 2003 čtvrtek
9.00-10.00 hod.
9.
Návrh poslanců Petra Nečase a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech
(branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu
základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech
vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 229/
Odůvodní: posl. J. Vidím
Zpravodaj: posl. P. Hönig
10.00-11.00 hod.
10.
Vládní návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2002 - kapitola 307 Ministerstvo
obrany ČR
Odůvodní: náměstek ministra obrany ČR
Zpravodaj: posl. M. Titz
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11.00-11.30 hod.
11.
Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních
operacích za období červenec – prosinec 2002 /sněmovní tisk 320/ a
1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů AČR se zahraničními partnery
na území ČR i mimo něj v roce 2003 /sněmovní tisk 329/
Odůvodní: náměstek ministra obrany ČR
Zpravodaj: posl. M. Titz
11.30 -12.30 hod.
12.
Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2002 - kapitola 314 Ministerstvo
vnitra ČR + GŘ HZS
Odůvodní: náměstek ministra vnitra ČR
Zpravodaj: posl. P. Ibl
12.30-14.00 hod.
přestávka na oběd a jednání organizačního výboru
14.00-14.45 hod.
13.
Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2002 - kapitola 308
Národní bezpečnostní úřad ČR
Odůvodní: zástupce NBÚ ČR
Zpravodaj: posl. J. Klas
14.45-15.30 hod.
14.
Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2002 - kapitola 336 Ministerstvo
spravedlnosti ČR - část Vězeňská služba
Odůvodní: ministr spravedlnosti ČR
Zpravodaj: posl. V. Parkanová
15.30-16.00 hod.
15.
Různé
- dopis ministra vnitra se žádostí o zřízení podvýboru
Pozn.: Ve čtvrtek se konají dva semináře – jeden pořádá podvýbor pro migraci, jeden MO ČR
pod záštitou VOB.

Jan V i d í m , v.r.
předseda výboru pro obranu a bezpečnost
Praha, 3. 6. 2003

