Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2004
4. volební období

POZVÁNKA
na 10. schůzi výboru pro evropské záležitosti, která se koná
ve čtvrtek 21. října 2004
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1,
v místnosti č. 56
9.30 hod.
Zahájení schůze, schválení pořadu
9.35 hod.
1.
Návrh rámcového rozhodnutí o zjednodušení výměny informací a zpráv mezi orgány
pro veřejný pořádek členských států Evropské unie týkající se především závažných
trestných činů včetně teroristických činů /kód dokumentu 10215/04/
uvede:
zástupce Ministerstva vnitra
zpravodaj:
posl. Oldřich Němec
10.00 hod.
2.
Priority nizozemského předsednictví Evropské unie
uvede:
J. E. Ida Leonore Van Veldhuizen-Rothenbücher,
velvyslankyně Nizozemska v České republice
11.00 hod.
3.
Finanční perspektivy Evropské unie na léta 2007 – 2013
uvede:
ministr zahraničních věcí ČR Cyril Svoboda
12.00 hod.
4.
Rozhodnutí Rady o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství
s Chorvatskem /kód dokumentu 9376/04/
uvede:
zástupce Ministerstva zahraničních věcí
zpravodaj:
posl. Pavel Svoboda
12.30 hod.
5.
Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím
výboru pro evropské záležitosti v období 1. – 15. října 2004
uvede:
posl. Pavel Svoboda
13.00 hod. – 14.00 hod.
Přestávka na oběd a na schůzi organizačního výboru
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14.00 hod.
6.
Návrh nařízení Rady o zavedení dobrovolného režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva
do Evropského společenství /kód dokumentu 11656/04, KOM(2004) 515 v konečném
znění, 2004/0173 (ACC)/
uvede:
zástupce Ministerstva zemědělství
zpravodaj:
posl. Josef Šenfeld
14.20 hod.
7.
Evropská strukturální politika


Návrh nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, o Evropském sociálním fondu a o Kohezním fondu /kód dokumentu 11606/04,
COM(2004) 492 final, 2004/0163 (AVC)/



Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu /kód
dokumentu 11636/04, COM(2004) 493 final, 2004/0165 COD/



Návrh nařízení Rady o zřízení Kohezního fondu /kód dokumentu 11637/04,
COM(2004) 494 final, 2004/0166 AVC/



Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální
rozvoj /kód dokumentu 11688/04, COM(2004) 495 final, 2004/0167 COD/



Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Evropského sdružení
přeshraniční spolupráce (EGCC) /kód dokumentu 11689/04, COM(2004) 496 final,
2004/0168 COD/
uvede:
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj
zpravodaj:
posl. Petr Lachnit

15.30 hod.
8.
Návrh směrnic Evropského parlamentu a Rady: novelizovaná směrnice 2000/12/ES
Evropského parlamentu a Rady z 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových
institucí a směrnice Rady 93/6/EHS z 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti
investičních firem a úvěrových institucí – SVAZEK I/III /kód dokumentu 11545/04,
COM(2004) 486 final, 2004/0155 (COD), 2004/0159 (COD)/
uvede:
ředitel sekce bankovní regulace a dohledu ČNB
Ing. Leoš Pýtr, CSc.
zpravodaj:
posl. Milan Ekert
16.00 hod.
9.
Práce výboru pro evropské záležitosti v návaznosti na novelu jednacího řádu
Poslanecké sněmovny. Odborná podpora ze strany Parlamentního institutu
uvedou:
zástupci Parlamentního institutu
16.30 hod.
10.
Rozdělení gescí za jednotlivé oblasti EU mezi členy VEZ /doprojednání/
11.

Plán zahraničních styků VEZ na rok 2005
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12.

Návrh termínu a pořadu příští schůze

13.

Sdělení předsedy

14.

Různé

Pozn.:

Předseda výboru může zařadit na pořad schůze ještě další dokumenty EU,
které budou připraveny k projednání.

Praha, 13. října 2004

Pavel Svoboda v. r.
poslanec pověřený řízením výboru

