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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999

Agenda*

Dinsdag 3 november 1998

Opgesteld 28 oktober 1998
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 13.30 uur
Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

25 905

Wijziging van de Wet geluidhinder
(blz. 377) (1998–1998)
II

25 728 (R 1602)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

25 704

Goedkeuring van het op 10 september 1996 te New York tot stand gekomen
Verdrag inzake het alomvattend verbod op kernproeven (Trb.1997, 62)
(blz. 358–375; 466–467) (1998–1999)

1. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:
Regeling van de subsidiëring van politieke partijen (Wet subsidiëring politieke
partijen)
(blz. 6016–6043; 6173–6186; 6192; 6197–6198) (1997–1998)
2. Om 14.15 uur door de vaste commissies voor Onderwijs en voor
Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs:

25 871

Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs,
de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek inzake de
ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen (ondersteuning onderwijs
aan zieke leerlingen)
(blz. 262–263) (1998–1999)

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.
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3. Om 14.45 uur door de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en
voor Justitie:
26 221

Bepalingen verband houdende met de instelling van een in Nederland
zetelend Schots Hof voor de strafrechtelijke vervolging van de personen,
aangeduid als «the two accused» in Resolutie 1192 (1998), aangenomen door
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tijdens zijn 3920e vergadering op
27 augustus 1998 terzake van de strafbare feiten, bedoeld in de considerans
van het zetelverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland en het Koninkrijk der Nederlanden van 18 september 1998
strekkend tot oprichting van een Schots Hof zetelend in Nederland
(Wetgevingsoverleg nr. 6, 1998–1999)
4. Aansluitend door de vaste commissie voor Justitie:

25 474

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Auteurswet 1912 en de Wet op
de naburige rechten met het oog op de aanpassing van enkele strafbepalingen in verband met de verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van de
Europese Unie van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om
het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing
onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen
goederen te verbieden (PbEG L 341) en de Overeenkomst tot oprichting van
de Wereldhandelsorganisatie, Bijlage 1C, Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (Trb. 1995, 130)
(blz. 6466–6472) (1997–1998); 188 (1998–1999)

25 703

Wijziging van de Wet conflictenrecht huwelijk
(blz. 6458–6466) (1997–1998); 188 (1998–1999)
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