Zápis z 20. schůze zahraničního výboru, která se konala dne 31. ledna 2008
Přítomni:

posl. J. Hamáček, J. Bauer, T. Dub, V. Exner, Z. Jičínský, K. Konečná, P. Krill, R.
Kufa, F. Novosad, D. Reisiegel, M. Soušek, M. Šimonovský, K. Šplíchal,
P. Wolf

Omluveni

posl. H. Mallotová, K. Jacques, J. Schwippel, D. Šeich

POŘAD:
1.

Zahájení schůze

2.

Kosovo

3.

Sdělení předsedy

1.
Zahájení schůze
Předseda výboru posl. J. Hamáček zahájil schůzi v 17.30 hodin. Informoval
poslance o tom, že svolal tuto schůzi v souladu s usnesením zahraničního výboru č. 94 a po
konzultaci s místopředsedy výboru. Seznámil poslance s návrhem pořadu schůze, se kterým
poslanci souhlasili (12:0:0).

2.
Kosovo
Předseda výboru posl. J. Hamáček konstatoval, že tímto bodem se zahraniční výbor
zabývá na základě svého usnesení č. 94, které výbor přijal na své 19. schůzi dne 16. 1. 2008.
Přivítal ministra zahraničních věcí K. Schwarznberga, náměstka ministra zahraničních věcí
Jana Kohouta, politického ředitele MZV M. Povejšila a novou designovanou velvyslankyni
ČR v Srbsku H. Hubáčkovou.
Ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg v úvodu požádal poslance o to, aby
vzhledem k důvěrnosti informací, které chce poskytnout poslancům, jednání bylo neveřejné.
Poslanci s návrhem na neveřejné jednání výboru souhlasili (12:2:0).
V závěru jednání bylo přijato usnesení č. 107 (9-0-5) následujícího znění:
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Zahraniční výbor
doporučuje Poslanecké sněmovně, aby projednala otázku budoucího statutu Kosova a pozici
vlády České republiky a přijala následující usnesení:
Poslanecká sněmovna
I.
vyjadřuje přesvědčení, že
- řešení budoucího statutu srbské provincie Kosovo je mimořádně důležité pro
mírový vývoj v oblasti západního Balkánu a pro evropskou a světovou
bezpečnost;

II.

-

spolehlivou cestou k zajištění mírového vývoje, bezpečnosti a prosperity
západního Balkánu je začlenění států této oblasti do Evropské unie;

-

při jednáních o budoucím statutu Kosova nebyly zatím vyčerpány všechny
možnosti;

-

řešení statutu Kosova přispívající ke stabilitě na Balkánu a k posílení
evropské
a světové bezpečnosti musí být v souladu s mezinárodním právem, vycházet
z rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 z 10. června 1999 a z její případné
úpravy založené na konsensu zúčastněných stran a rovněž ze Závěrečného
aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinky1975);

-

významná role při nalézání řešení přijatelného pro všechny zúčastněné strany
připadá Evropské unii a zvláště Vysokému představiteli EU pro společnou
zahraniční a bezpečnostní politiku;

žádá vládu, aby
- využila všech svých možností, aby Česká republika, jako členský stát
Evropské unie a Organizace spojených národů, přispěla k řešení budoucího
statutu srbské provincie Kosovo ve smyslu tohoto usnesení.
3.
Sdělení předsedy

Předseda výboru posl. J. Hamáček informoval poslance o tom, že
-

na základě nabídky předsedy zahraničního výboru polského výboru Sejmu Kryzystofa
Liseka se dne 11. 4. 2008 uskuteční ve Varšavě jednání předsedy posl. J. Hamáčka a
místopředsedy výboru posl. T. Duba s předsedou polského zahraničního výboru
Kryzystofem Lisekem o otázkách případného umístění prvků protiraketové obrany na území
ČR a Polska;

-

ve dnech 11. – 12. 2. bude v ČR expert pro otázky národní bezpečnosti ČR Baker Spring
(obranné výdaje a balistická raketová obrana). Velvyslanectví USA v Praze nabízí členům
zahraničního výboru a výboru pro obranu možnost setkat se s p. B. Springem. Tlumočení
bude zajištěno;

2

-

na základě žádosti některých členů zahraničního výboru poslanci obdrželi přehled o složení
delegací zahraničního výboru (vyslání).

Předseda výboru posl. Hamáček informoval poslance o vyslání delegace
zahraničního výboru do Turecka a Ázerbajdžánu ve dnech 2. – 7. března 2008. Poslanci se
shodli na návrhu usnesení následujícího znění:
Zahraniční výbor
I.
d o p o r u č u j e organizačnímu výboru schválit vyslání delegace zahraničního výboru
Poslanecké sněmovny ve složení:
posl. Jan Hamáček
předseda výboru
ČSSD
posl. Jan Schwippel
ODS
posl. Rudolf Kufa
ČSSD
posl. Milan Šimonovský
KDU-ČSL
Náhradníci: posl. Jan Bauer
ODS
posl. Kateřina Jacques
SZ
do Turecka a Ázerbajdžánu v termínu 2. – 7. března 2008 za účelem jednání se
zahraničním výborem tamějšího Parlamentu a dalšími institucemi, s tím, že náklady
spojené s vysláním delegace hradí Poslanecká sněmovna;
II.

p o v ě ř u j e předsedu zahraničního výboru posl. Jana Hamáčka, aby usnesení
zahraničního výboru předložil předsedovi Poslanecké sněmovny k projednání
v organizačním výboru.

Poslanci s návrhem usnesení vyslovili souhlas. Bylo přijato usnesení č. 108 (hlasováno per
rollam 14-0-0).
Předseda výboru posl. J. Hamáček informoval poslance o tom, že zahraniční
informace došlé ze zahraničí do sekretariátu zahraničního výboru jsou poslancům k dispozici
v databázích Informací ze ZÚ ČR a Informace z MZV, které jsou umístěny na pracovní ploše
LOTUS NOTES. Současně je poslancům k dispozici každodenní přehled českého tisku o EU,
který je na pracovní ploše LOTUS NOTES pod názvem "EU v českém tisku".
Předseda výboru posl. J. Hamáček informoval poslance o tom, že příští řádná schůze
zahraničního výboru se koná ve dnech 20. - 21.2. 2008. Pozvánky budou zaslány poslancům
příští týden.
Schůze skončila ve 19.15 hodin.
Poznámka:

Hlasovací protokoly o usneseních jsou přiloženy.

Zapsala:

Stanislava Mikšová – tajemnice zahraničního výboru

Miloslav S o u š e k, v. r.
ověřovatel výboru

Jan H a m á č e k, v. r.
předseda výboru
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