Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2003
4. volební období
Z á p i s
ze 17. schůze zemědělského výboru PS, která se konala dne 11. června
2003 (středa) od 10.00 hodin v zasedací místnosti čís. 108 A, (Státní
akty), 1. patro v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní ul. čís. 4, Praha 1
- Malá Strana

Přítomno:

14 poslanců
podle prezenční listiny

Omluveni:

posl. MVDr. Marian Bielesz, Robert Kopecký, Ing.
Miloslav Kučera, ing. Veronika Nedvědová, Ing. Petr
Rafaj
(Prezenční listina - Příloha čís. 1)

Přizvaní hosté :

podle prezenční listiny
(Prezenční listina - Příloha čís. 2)

POŘAD JEDNÁNÍ 17. SCHŮZE VÝBORU:
1/

Zahájení

2/

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002
Sb., a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb.,
/sněmovní tisk 236/
POKRAČOVÁNÍ PŘERUŠENÉHO JEDNÁNÍ
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Úvodní slovo: Ing. Karel Mach,
náměstek ministra zemědělství
- předneseno 4.6.2003
Zprav.zpráva: posl. Ing. Ludmila Brynychová
- přednesena 4.6.2003
3/

Informace předsedy výboru

4/

Podněty a připomínky členů výboru

5/

Návrh termínu a pořadu 18. schůze výboru.

K bodu 1/
Jednání 17. schůze zemědělského výboru zahájil a řídil jeho
předseda ing. Ladislav Skopal.
K navrženému pořadu nevznesl nikdo námitku.
Výbor proto jednal podle pozvánky.
(Pozvánka na 17. schůzi
ZEV - Příloha čís. 3)

K bodu 2/
Jednání pokračovalo podrobnou rozpravou.
Poslanec MVDr. Pešán vzal zpět své pozměňovací návrhy, které
předložil písemně.
Posl. ing. Brynychová informovala, že své návrhy předloží
ve 2. čtení.
Zpravodajka výboru ing. Brynychová řídila hlasování
o pozměňovacích návrzích.
Návrhy posl. MVDr. Řiháka (body 1. - 4.) v hlasování
čís. 1 byly přijaty jednomyslně.
Návrhy posl. ing. Grůzy (body 5. - 26.) v hlasování čís. 2
byly přijaty jednomyslně.
Návrh posl. MVDr. Bielesze (bod 27.) v hlasování čís. 3 nepodpořil
nikdo, 8 poslanců bylo proti, návrh nebyl přijat.
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Návrh na usnesení výboru přednesla zpravodajka výboru posl.
ing. Brynychová.
V hlasování čís. 4 bylo usnesení přijato jednomyslně.
(Usnesení ZEV čís. 74
- Příloha číslo 4)
(Seznam poslanců hlasujících
o usneseních - Příloha čís. 5)

K bodu 3/
V tomto bodě připomenul předseda výboru ing. Skopal výjezdní
schůzi podvýboru ZEV pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství
a chovatelství do Zvíkovského Podhradí dne 12. 6. 2003.
V rozpravě k tomu vystoupili poslanci:
ing. Papež a ing. Mandík.

K bodu 4/
V tomto bodě vystoupili poslanci ing. Papež, ing. Skopal a MVDr.
Pešán k uspořádání semináře dne 26. 6. 2003 k vládnímu návrhu
zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými
produkty /sn. tisk 267/. K vládnímu návrhu zákona o ochraně přírody a
krajiny /sn. tisk 132/ hovořil posl. ing. Bíža.
Posl. Mgr. Hašek hovořil o projednání zákona na ochranu zvířat
proti týrání /sn. tisk 212/ ve VSRŽP.
Dále místopředseda výboru ing. Grůza hovořil o tom, že dohodl s
náměstkem min. zem. ing. Jaromírem Vašíčkem během července
zpracování analýzy ohledně majetkové újmy, co výbor dosud neúspěšně
požaduje na ministerstvu životního prostředí.
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K bodu 5/
V tomto bodě v hlasování čís. 5 výbor jednomyslně zmocnil
předsedu výboru ing. Skopala k svolání 18. schůze a stanovení jejího
pořadu.
(Seznam poslanců hlasujících
o usneseních - Příloha čís. 5)
Jednání 17. schůze zemědělského výboru ukončil jeho
předseda ing. Ladislav Skopal.

Ing. Ladislav Skopal
předseda výboru

Za správnost:
Ing. František Holík
tajemník výboru
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Miloslava Vostrá
ověřovatelka výboru

