Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2020
8. volební období

ZÁPIS

ze 43. schůze
zahraničního výboru
konané dne 30. dubna 2020

Přítomni:

poslankyně Červíčková, Šlechtová, poslanci Beitl, Benda, Bžoch, Holík, Kobza,
Lipavský, Mihola, Navrkal, Pawlas, Plzák, Ratiborský, Rakušan, Strýček, Veselý

Omluveni:

poslanec Kubík, Schwarzenberg

Př. O. Veselý zahájil schůzi v 9.00 hodin a představil návrh programu, který byl
poslancům předem rozeslán. Informoval, že schůze je videostreamována na stránky PS.
Uvedl, že první dva body zařadil vzhledem k aktuální zahraničně-politické situaci. Další
body, mezinárodní smlouvy, byly výboru přiděleny plénem PS. Dále informoval, že MZV
požádalo o uzavření prvních dvou bodů.
S programem a uzavřením části schůze vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci
/hlasování 16-0-0/.
08.40 hodin: schůzka předsedy s místopředsedy
NÁVRH POŘADU SCHŮZE:
09.00 hodin:
1.
Informace k výhružnému dopisu velvyslanectví ČLR adresovanému Kanceláři prezidenta
republiky ČR ve věci plánované cesty někdejšího předsedy Senátu J. Kubery na Tchaj-wan
uvede:
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., ministr zahraničních věcí
PhDr. Petr Kostka, ředitel sekretariátu předsedy Senátu
zpravodaj:
posl. Vít R a k u š a n
2.

Stanovisko k vyjádření představitelů Ruské federace k přesunutí památníku maršála Ivana
Koněva
uvede:
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., ministr zahraničních věcí
Aleš Chmelař MSc., náměstek ministra zahraničních věcí
zpravodaj:
posl. Ondřej V e s e l ý

10.30 hodin:
3.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté
na 66. a 67. zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Portorož, Slovinsko, 20. – 28. října
2016; Florianópolis, Brazílie, 4. – 14. září 2018) /sněmovní tisk 416/
uvede:
Ing. Vladislav Smrž, náměstek ministra životního prostředí
zpravodaj:
posl. Michal R a t i b o r s k ý
4.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva o vydávání mezi Českou republikou a Argentinskou republikou
(Praha, 25. 11. 2019) /sněmovní tisk 691/
uvede:
Mgr. Michal Franěk, náměstek ministryně spravedlnosti
zpravodaj:
posl. Marek B e n d a
10.50 hodin:
5.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 459/
-2-

uvede:
zpravodaj:
6.

PhDr. Karel Kovář, Ph.D., náměstek ministra školství, mládeže a
tělovýchovy
posl. Jiří M i h o l a

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem,
podepsaná v Praze 20. května 2019 /sněmovní tisk 511/
uvede:
Mgr. Martina Štěpánková, MPA, náměstkyně ministryně práce a
sociálních věcí
zpravodaj:
posl. Jiří M i h o l a

11.10 hodin:
7.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu Omán o letecké
dopravě /sněmovní tisk 522/
uvede:
Ing. Zdeněk Jelínek, náměstek ministra dopravy
zpravodaj:
posl. Jaroslav H o l í k
8.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969, ve znění
pozdějších rezolucí /sněmovní tisk 692/
uvede:
Ing. Zdeněk Jelínek, náměstek ministra dopravy
zpravodaj:
posl. Jiří S t r ý č e k

9.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o letecké dopravě
/sněmovní tisk 430/
uvede:
Ing. Zdeněk Jelínek, náměstek ministra dopravy
zpravodaj:
posl. Karla Š l e c h t o v á

10.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu ke
Curaçau o letecké dopravě /sněmovní tisk 513/
uvede:
Ing. Zdeněk Jelínek, náměstek ministra dopravy
zpravodaj:
posl. Karla Š l e c h t o v á

11.50 hodin:
11.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání
osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 20. května 2019 v Praze /sněmovní
tisk 533/
uvede:
JUDr. Jiří Nováček, náměstek ministra vnitra
zpravodaj:
posl. Karla Š l e c h t o v á
12.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné
činnosti, podepsaná dne 10. července 2019 v Tbilisi /sněmovní tisk 594/
uvede:
JUDr. Jiří Nováček, náměstek ministra vnitra
zpravodaj:
posl. František N a v r k a l

13.

Návrh termínu a pořadu příští schůze
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14.

Sdělení předsedy

15.

Různé

1.

Informace k výhružnému dopisu velvyslanectví ČLR adresovanému Kanceláři
prezidenta republiky ČR ve věci plánované cesty někdejšího předsedy Senátu J.
Kubery na Tchaj-wan

Bod uvedl ministr zahraničních věcí Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. a ředitel sekretariátu
předsedy Senátu PhDr. Petr Kostka. V rámci projednávání vystoupil také předseda výboru pro
zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Pavel Fischer.
Zpravodajem byl posl. V. Rakušan.
Vzhledem k uzavření bodu nebyl pořizován zvukový, ani písemný záznam.
Na závěr projednávání přijali poslanci usnesení č. 133.
Zahraniční výbor
I. k o n s t a t u j e , že vedoucí Kanceláře prezidenta ČR opakovaně znevažuje
okolnosti tlaku na bývalého předsedu Senátu Parlamentu ČR a zamlčuje důležité
informace týkající se jeho komunikace s velvyslanectvím Čínské lidové republiky
v Praze;
II.

o d m í t á hodnocení činnosti orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze
strany zaměstnanců Kanceláře prezidenta ČR obsažené v dopise předsedovi
Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 8. dubna 2020,
které jim dle zákona nepřísluší;

III.

t r v á na respektování zákonného vymezení činnosti Kanceláře prezidenta ČR
ze strany jeho zaměstnanců / úředníků (srov. zák. č. 114/1993, o Kanceláři
prezidenta republiky);

Bod I /hlasování 13-2-1, PRO: posl. Beitl, Benda, Bžoch, Červíčková, Lipavský, Mihola,
Navrkal, Plzák, Rakušan, Ratiborský, Strýček, Šlechtová, Veselý, PROTI: posl. Holík, Kobza,
ZDRŽEL SE: posl. Pawlas/
Bod II /hlasování 13-0-3, PRO: posl. Beitl, Benda, Bžoch, Červíčková, Lipavský, Mihola,
Navrkal, Plzák, Rakušan, Ratiborský, Strýček, Šlechtová, Veselý, ZDRŽELI SE: posl. Holík,
Kobza, Pawlas/
Bod III /hlasování 11-0-5, PRO: posl. Beitl, Benda, Bžoch, Červíčková, Lipavský, Mihola,
Navrkal, Plzák, Rakušan, Šlechtová, Veselý, ZDRŽELI SE: posl. Holík, Kobza, Pawlas,
Ratiborský, Strýček/.
2.

Stanovisko k vyjádření představitelů Ruské federace k přesunutí památníku
maršála Ivana Koněva

Bod uvedl ministr zahraničních věcí Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. a náměstek ministra
zahraničních věcí Aleš Chmelař MSc. V rámci projednávání vystoupil také předseda výboru
pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Pavel Fischer.
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Zpravodajem byl posl. O. Veselý.
Vzhledem k uzavření bodu nebyl pořizován zvukový, ani písemný záznam.
Na závěr projednávání přijali poslanci usnesení č. 134.
Zahraniční výbor
I. o d m í t á výhružný tón vyjádření představitelů Ruské federace k přesunutí
sochy maršála Koněva městskou částí Praha 6, a k vyjádření českých
svobodných médií o celé kauze;
II.

p o v a ž u j e taková vyjádření za nepřípustný zásah do suverenity České
republiky a svobody tisku;

III.

k o n s t a t u j e , že taková vyjádření vážně poškozují oboustranně korektní
vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací, na jejichž rozvoji má Česká
republika zájem;

IV.

k o n s t a t u j e , že Česká republika si váží obětí všech vojáků, kteří se
podíleli na osvobození Československa od nacistické okupace.

Bod I /hlasování 12-0-3, PRO: posl. Beitl, Benda, Červíčková, Lipavský, Mihola, Navrkal,
Plzák, Rakušan, Ratiborský, Strýček, Šlechtová, Veselý, ZDRŽELI SE: posl. Holík, Kobza,
Pawlas/.
Bod II /hlasování 14-0-1, PRO: posl. Beitl, Benda, Červíčková, Holík, Kobza, Lipavský,
Mihola, Navrkal, Plzák, Rakušan, Ratiborský, Strýček, Šlechtová, Veselý, ZDRŽEL SE: posl.
Pawlas/.
Bod III /hlasování 13-0-2, posl. Beitl, Benda, Červíčková, Kobza, Lipavský, Mihola,
Navrkal, Plzák, Rakušan, Ratiborský, Strýček, Šlechtová, Veselý, ZDRŽELI SE: posl. Holík,
Pawlas/.
Bod IV /hlasování 15-0-0, PRO: posl. Beitl, Benda, Červíčková, Holík, Kobza, Lipavský,
Mihola, Navrkal, Pawlas, Plzák, Rakušan, Ratiborský, Strýček, Šlechtová, Veselý/.

3.

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci
velrybářství přijaté na 66. a 67. zasedání Mezinárodní velrybářské komise
(Portorož, Slovinsko, 20. – 28. října 2016; Florianópolis, Brazílie, 4. – 14. září 2018)
/sněmovní tisk 416/

Vládní návrh uvedl náměstek ministra životního prostředí Ing. Vladislav Smrž.
Zpravodaj M. Ratiborský informoval o stavu projednávání návrhu v parlamentu.
Poslanci poté přijali usn. č. 135, /hlasování 12-0-0, PRO: posl. Beitl, Benda, Červíčková,
Holík, Kobza, Lipavský, Navrkal, Pawlas, Rakušan, Ratiborský, Šlechtová, Veselý/.
Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladislava Smrže,
zpravodajské zprávě posl. Michala Ratiborského a po rozpravě
zahraniční výbor
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I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
dává souhlas k ratifikaci změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci
velrybářství přijatých na 66. a 67. zasedání Mezinárodní velrybářské komise
(Portorož, Slovinsko, 20. – 28. října 2016; Florianópolis, Brazílie, 4. – 14. září 2018);

II.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky;

III. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

4.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva o vydávání mezi Českou republikou a Argentinskou
republikou (Praha, 25. 11. 2019) /sněmovní tisk 691/

Vládní návrh uvedl náměstek ministryně spravedlnosti Mgr. Michal Franěk.
Zpravodaj M. Benda informoval o stavu projednávání návrhu v parlamentu.
Poslanci poté přijali usn. č. 136 /hlasování 12-0-0, PRO: posl. Beitl, Benda, Červíčková,
Holík, Kobza, Lipavský, Navrkal, Pawlas, Rakušan, Ratiborský, Šlechtová, Veselý/.
Po odůvodnění náměstka ministryně spravedlnosti Mgr. Michala Fraňka ,
zpravodajské zprávě posl. Marka Bendy a po rozpravě
zahraniční výbor
I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
dává souhlas k ratifikaci Smlouvy o vydávání mezi Českou republikou
a Argentinskou republikou (Praha, 25. 11. 2019);

5.

II.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal
zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi
zahraničního výboru.

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti
dopingu ve sportu /sněmovní tisk 459/
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Vládní návrh uvedl náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Karel
Kovář, Ph.D. Jde o aktualizaci seznamu zakázaných látek, která musí být každoročně
předložena ke schválení.
Zpravodaj J. Mihola informoval o stavu projednávání návrhu v parlamentu a doporučil
podporu návrhu.
Poslanci poté přijali usn. č. 137 /hlasování 13-0-0, PRO: posl. Beitl, Benda, Červíčková,
Holík, Kobza, Lipavský, Mihola, Navrkal, Pawlas, Rakušan, Ratiborský, Šlechtová, Veselý/.

Po odůvodnění náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Karla
Kováře, zpravodajské zprávě posl. Mgr. Jiřího Miholy, Ph.D. a po rozpravě
zahraniční výbor
I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
dává souhlas k ratifikaci změn Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti
dopingu ve sportu;
II.
p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;
III.

6.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal
zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi
zahraničního výboru.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou
a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019 /sněmovní tisk 511/

Návrh uvedla náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Martina Štěpánková,
MPA. Mongolsko je objektem poskytování rozvojové pomoci ČR, smlouva navazuje na již
sjednané smlouvy – ochrana investic a zamezení dvojímu zdanění. Je sjednávána současně
s readmisní smlouvou, budou vstupovat v platnost současně. Senát již se smlouvami souhlas
vyslovil.
Zpravodaj J. Mihola shrnul obsah smlouvy a doporučil ji ke schválení.
Poslanci poté přijali usn. č. 138 /hlasování 13-0-0, PRO: posl. Beitl, Benda, Červíčková,
Holík, Kobza, Lipavský, Mihola, Navrkal, Pawlas, Rakušan, Ratiborský, Šlechtová, Veselý/.
Po odůvodnění náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Martiny
Štěpánkové, MPA, zpravodajské zprávě posl. Mgr. Jiřího Miholy, Ph.D. a po rozpravě
zahraniční výbor
I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
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dává souhlas k ratifikaci Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou
a Mongolskem, podepsané v Praze 20. května 2019;

7.

II.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal
zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi
zahraničního výboru.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu
Omán o letecké dopravě /sněmovní tisk 522/

Návrh uvedl náměstek ministra dopravy Ing. Zdeněk Jelínek. Vztahy ohledně letecké
dopravy s Ománem nejsou doposud upraveny, smlouva je v souladu s Ústavou, není třeba
měnit žádné předpisy. Dopad na rozpočet je nulový.
Zpravodaj J. Holík dodal, že mezi ČR a Ománem zatím není žádné letecké spojení,
nelétají tam ani jiné linky, je to vstup pro budoucí rozvíjení našich vzájemných vztahů.
Doporučil vyslovit se smlouvou souhlas.
Poslanci poté přijali usnesení č. 139 /hlasování 12-0-0, PRO: posl. Beitl, Benda,
Červíčková, Holík, Kobza, Lipavský, Mihola, Navrkal, Pawlas, Ratiborský, Šlechtová, Veselý/.

Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Ing. Zdeňka Jelínka, zpravodajské zprávě
posl. Ing. Jaroslava Holíka a po rozpravě
zahraniční výbor
I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu
Omán o letecké dopravě;

8.

II.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal
zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi
zahraničního výboru.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969,
ve znění pozdějších rezolucí /sněmovní tisk 692/
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Návrh uvedl náměstek ministra dopravy Ing. Zdeněk Jelínek. Jde o pravidla pro lodní
dopravu. Úmluva není neznámá, pouze byla sjednána jako vládní, nyní je třeba ji sjednat jako
úmluvu prezidentskou – návrh s jednou pozměňovací rezolucí. Žádné další rozpočtové náklady
nenastanou.
Za nepřítomného zpravodaje J. Strýčka přednesl zpravodajskou zprávu posl. M.
Ratiborský.
Poslanci poté přijali usnesení č. 140 /hlasování 12-0-0, PRO: posl. Beitl, Benda,
Červíčková, Holík, Kobza, Lipavský, Mihola, Navrkal, Pawlas, Ratiborský, Šlechtová, Veselý/.
Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Ing. Zdeňka Jelínka, zpravodajské zprávě
posl. Ing. Jiřího Strýčka a po rozpravě
zahraniční výbor
I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
dává souhlas k ratifikaci Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí (TONNAGE),
1969, ve znění pozdějších rezolucí, přijaté v Londýně 23. června 1969;
II.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal
zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi
zahraničního výboru.

Poslanci se na návrh zástupců ministerstva dopravy dohodli, že k následujícím bodům
povedou společnou rozpravu.

9.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou
o letecké dopravě /sněmovní tisk 430/

10.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským
královstvím ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě /sněmovní tisk 513/

Oba návrhy uvedl náměstek ministra dopravy Ing. Zdeněk Jelínek. S Chile ani
s Curaçau nejsou zatím vztahy ohledně letecké dopravy nijak upraveny.
Zpravodajka K. Šlechtová dodala, že Latinská Amerika je pro ČR dobrý hospodářský
partner a Karibik představuje důležitý turistický cíl, tudíž obě dohody doporučuje ke schválení.
Poslanci poté přijali doporučující usnesení č. 141 a 142, /obě hlasování 12-0-0, PRO: posl. Beitl,
Benda, Červíčková, Holík, Kobza, Lipavský, Mihola, Navrkal, Pawlas, Ratiborský, Šlechtová,
Veselý/.
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Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Ing. Zdeňka Jelínka, zpravodajské zprávě
posl. Ing. Karly Šlechtové a po rozpravě
zahraniční výbor
I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou
o letecké dopravě;
II.
III.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;
z m o c ň u j e zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny
podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi
zahraničního výboru.

Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Ing. Zdeňka Jelínka, zpravodajské zprávě
posl. Ing. Karly Šlechtové a po rozpravě
zahraniční výbor
I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským
královstvím ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě;

11.

II.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III.

z m o c ň u j e zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny
podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi
zahraničního výboru.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 20. května
2019 v Praze /sněmovní tisk 533/

Vládní návrh odůvodnil náměstek ministra vnitra JUDr. Jiří Nováček. Uvedl, že tato
smlouva byla zmíněna již zástupci MPSV, jelikož je sjednávána současně se smlouvou
o sociálním zabezpečení v gesci MPSV. Smlouva stanovuje pravidla pro navracení občanů
s neoprávněným pobytem a hlavní zásady postupu při realizaci. Cílem je urychlit proces
a napravovat tak důsledky nelegální migrace. Na žádost Mongolska je sjednávána jako
mezistátní smlouva.
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Zpravodajka K. Šlechtová dodala, že vztahy mezi státy nejsou dosud v této oblasti
upraveny. Smlouva pomůže v rámci nelegální migrace, proto ji doporučuje ke schválení.
Poslanci poté přijali usnesení č. 143 /hlasování 12-0-0, PRO: posl. Beitl, Benda,
Červíčková, Holík, Kobza, Lipavský, Mihola, Navrkal, Pawlas, Ratiborský, Šlechtová, Veselý/.

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra JUDr. Jiřího Nováčka, zpravodajské zprávě
posl. Ing. Karly Šlechtové a po rozpravě
zahraniční výbor
I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsané dne 20. května 2019
v Praze;

12.

II.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III.

z m o c ň u j e zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny
podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi
zahraničního výboru.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci
v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 10. července 2019 v Tbilisi /sněmovní
tisk 594/

Vládní návrh odůvodnil náměstek ministra vnitra JUDr. Jiří Nováček. Uvedl, že jde o
tzv. smlouvu o policejní spolupráci, jakou má ČR uzavřenou s dalšími 34 státy. Umožňuje
rychlou operativní spolupráci, bojuje tak proti organizované a těžké kriminální činnosti. Dává
také možnost sdílet informace s dalšími členskými státy EU a Schengenu.
Zpravodaj F. Navrkal dodal, že smlouva neobsahuje kontroverzní či nedořešené otázky,
doporučuje ji tedy ke schválení.
Poslanci poté přijali usnesení č. 144 /hlasování 12-0-0, PRO: posl. Beitl, Benda,
Červíčková, Holík, Kobza, Lipavský, Mihola, Navrkal, Pawlas, Ratiborský, Šlechtová, Veselý/.

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra JUDr. Jiřího Nováčka, zpravodajské zprávě
posl. Bc. Františka Navrkala a po rozpravě
zahraniční výbor
I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
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Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci
v boji proti trestné činnosti, podepsané dne 10. července 2019 v Tbilisi;
II.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal
zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi
zahraničního výboru.

Návrh termínu a pořadu příští schůze

13.

Př. O. Veselý informoval, že příští řádná schůze proběhne ve čtvrtek 14. května a na
programu bude především návrh závěrečného účtu MZV a další mezinárodní smlouvy, které
projdou 1. čtením.
Další schůze se poté uskuteční ve čtvrtek 11. června. Místopředseda Lipavský požádal
o zařazení bodu s názvem „Zajištění ochrany českých zastupitelských úřadů v zahraničí“, na
který budou pozváni zástupci tajných služeb a relevantních ministerstev. Pozvánka
s programem bude všem včas rozeslána.
14.

Sdělení předsedy

Př. O. Veselý sdělil, že z MZV obdržel dva dokumenty, které jsou v režimu Vyhrazené.
Jde o záznamy z jednání náměstka MZV Tlapy s velvyslancem ČLR, které výbor požadoval
v našem usnesení 124 ze 4. března. Dokumenty jsou k prostudování na sekretariátu výboru.
Upozornil, že vzhledem k režimu nelze dokumenty přenášet, kopírovat, ani s nimi jinak
manipulovat.

15.

Různé

Posl. J. Lipavský vznesl požadavek na vládní poslance, aby apelovali na zařazení
mezinárodních smluv na jednání pléna PS. Blok smluv se vždy odsouvá, přitom jej lze projednat
rychle. Některé smlouvy čekají na projednání již přes rok.
Posl. M. Červíčková apelovala na opoziční poslance, aby jednání pléna neprodlužovali.

Schůze skončila ve 12.40 hodin.
Zapsala: PhDr. Veronika Cihelková, tajemnice výboru

Ing. Jiří S t r ý č e k. v.r.
ověřovatel výboru

JUDr. Ondřej V e s e l ý v.r.
předseda výboru
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