Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2003
4. volební období

POZVÁNKA
na 22. schůzi /výjezdní zasedání/
výboru pro obranu a bezpečnost,
která se uskuteční ve dnech 17. a 18. září 2003 v zařízení MO ČR
na Slapech - Měřín
17.9.2003 středa
7.45 hod.

10.00 hod.

odjezd od budovy PSP,
po příjezdu ubytování
zahájení jednání VOB (viz samostatný program zpracovaný MO ČR)

18.9.2003 čtvrtek
11.15-11.40 hod.
Jmenování nového náčelníka Vojenské policie – zpravodaj posl. P. Hönig
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes
území České republiky od 1. ledna do 31. března 2003 /sněmovní tisk 405/ - zpravodaj
posl. M. Titz
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes
území České republiky od 1. dubna do 30. června 2003/sněmovní tisk 436/ - zpravodaj
posl. M. Titz
2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se
zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2003 /sněmovní tisk
430/ - zpravodaj posl. M. Titz
11.40-13.00 hod.

oběd

13.00-14.15 hod.
Bezpečnostní strategie ČR
Zpravodaj: posl. J. Vidím
Odůvodní: zástupce MZV ČR
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14.15-15.15 hod.
Různé:
1.

Stanovení termínu a programu příští schůze VOB. Příští schůze VOB se uskuteční
2.10. od 9.00 hodin v budově PSP s následujícím programem:

9.00-10.00 hod.
- Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční
stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony sněmovní
tisk 351/
Zpravodaj: posl. P. Ibl
Odůvodní : zástupce MS ČR , Vězeňská služba
10.00-10.30 hod.
- Návrh poslance Petra Nečase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o
ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 220/1999 Sb, o
průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních
poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1993 Sb., o
Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 366/
Zpravodaj: posl. J. Vidím
Odůvodní : posl. P. Nečas
10.30-11.00 hod.
- Vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a
vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České
republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu, podepsané
v Praze dne 31. července 2003 /sněmovní tisk 440/
Zpravodaj: posl. M. Titz
Odůvodní: zástupce MZV ČR
11.00-11.45 hod.
- Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2002 /sněmovní tisk 409/
Zpravodaj: posl. T. Kladívko
Odůvodní: zástupce MV ČR
11.45-12.30 hod.
- Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky
v roce 2002 /sněmovní tisk 421/
Zpravodaj: posl. P. Kott
Odůvodní: zástupce MV ČR
12.30-13.15 hod.
- Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2002 /sněmovní
tisk 422/
Zpravodaj: posl. J. Klas
Odůvodní: zástupce MV ČR
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13.15-14.00 hod.
- Různé

2.

Návrh MV ČR na zřízení podvýboru – problematika korupce
Dopis bývalého gen. ředitele VS ČR

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

Praha, 11. 9. 2003

