Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2014
7. volební období

ZÁPIS

ze 17. schůze
výboru pro evropské záležitosti
konané dne 28. srpna 2014

Přítomni:

prezenční listina

Omluveni:

prezenční listina

Schůzi výboru zahájil př. O. Benešík v 15.00 hod. Připomněl, že byla svolána na
základě usnesení č. 83 přijatého na 16. schůzi výboru dne 30. července 2014. Konstatoval, že
pozvánky byly všem včas rozeslány a návrh pořadu mají poslanci k dispozici. V následném
hlasování všichni přítomní navržený pořad schválili /hlasování 7-0-0 je zachyceno v příloze/.
Schválený pořad schůze:
1. Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na nadcházejícím jednání
Evropské rady v Bruselu dne 30. srpna 2014
2. Sdělení předsedy
3. Různé

1. Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na nadcházejícím jednání
Evropské rady v Bruselu dne 30. srpna 2014
Př. O. Benešík přivítal na schůzi výboru státního tajemníka pro evropské záležitosti Ing.
Tomáše Prouzu, MBA a před tím, než mu předal slovo, navrhl, aby projednávání tohoto bodu
bylo pojato jako neveřejné s tím, že kromě poslanců mohou být přítomny pouze osoby
doprovázející pana státního tajemníka, člen Senátu a pracovníci Parlamentu ČR, jejichž účast na
schůzi výboru vyplývá z jejich pracovní náplně. Současně konstatoval, že členové Evropského
parlamentu patří do skupiny osob, které se mohou i neveřejného jednání účastnit ze zákona.
S dotazem na možnost zůstat přítomen na uzavřeném jednání výboru se následně
přihlásil Ing. J. Šteg, asistent prof. J. Kellera (hlasování o udělení slova 6-0-1 je zachyceno v
příloze) a poté ještě Ing. R. Haken, člen EHSV (hlasování o udělení slova 6-0-1 je zachyceno v
příloze), př. O. Benešík však s politováním konstatoval, že jejich pozice setrvání na neveřejném
jednání výboru bohužel neumožňují. V následném hlasování byl výše uvedený návrh na přijat a
tato část schůze výboru byla prohlášena za neveřejnou /hlasování 7-0-0 je zachyceno v příloze/.
Z uvedeného důvodu nebyl pořízen zvukový záznam, ani zápis z této části schůze.
Na závěr projednávání tohoto bodu př. O. Benešík přednesl návrh usnesení, kterým
výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace státního tajemníka pro evropské
záležitosti Ing. Tomáše Prouzy, MBA, a po rozpravě doporučuje předsedovi vlády podporovat na
pozici vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Radosława
Sikorského. Výbor s tímto návrhem vyslovil souhlas /usn. č. 84, hlasování 7-0-0 je zachyceno v
příloze/.

2. Sdělení předsedy
Př. O. Benešík informoval přítomné, že ve dnech 14. až 16. října t. r. se ve městě
Hernádvécse v Maďarsku uskuteční další pravidelné setkání představitelů parlamentních výborů
pro evropské záležitosti zemí Visegrádské skupiny. Na základě navržených nominací výbor poté
přijal usnesení, kterým 1) doporučuje organizačnímu výboru, aby schválil účast poslanců VEZ
O. Benešíka, K. Zelienkové, J. Šenfelda a M. Černocha a náhradníků I. Jakubčíka a S. Markové
na této cestě; a 2) pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny k projednání v organizačním výboru /usn. č. 85, hlasování 7-0-0 je zachyceno v
příloze/.
Poté výbor přijal usnesení, kterým zmocňuje svého předsedu ke stanovení termínu příští
schůze, k jejímu svolání a k přípravě jejího pořadu /usn. č. 86, hlasování 7-0-0 je zachyceno v
příloze/.

3. Různé
V tomto bodu nevystoupil žádný z poslanců.
Schůze skončila v 16.10 hod.
/zapsala Lenka Mozgová/

Marek Černoch v. r.
ověřovatel výboru

Ondřej Benešík v. r.
předseda výboru

