
Agenda* Dinsdag 27 februari 1996

Opgesteld 21 februari 1996

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

24 416 Regels inzake de verstrekking van subsidies door de minister van Econo-
mische Zaken (Kaderwet EZ-subsidies)

II (Voortzetting)

23 041 Regels ter bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit
collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein van de
maatschappelijke zorg en gezondheidszorg (Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen)
(blz. 5955–5976, 5980–6007) (1993–1994) (160–161) (1994–1995)

III

23 798 Aanvulling van bepalingen in de Grondwet inzake de verkiezing van de
Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale
staten en de gemeenteraden, in verband met tijdelijke vervanging van een lid
wegens haar zwangerschap en bevalling
(blz. 2829–2843, 2854) (1994–1995)

IV

24 400 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1996
(blz. 1529–1557, 1623–1646, 1648–1658, 1739) (1995–1996)

24 305 Wijziging van hoofdstuk X (Ministerie van Defensie) van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (slotwet/rekening)
(blz. 1529–1557, 1623–1646, 1648–1658, 1739) (1995–1996)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Justitie:

23 813 Wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in
verband met richtlijn nr. 93/83/EEG van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften
betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de
satellietomroep en de doorgifte via de kabel (PbEG L 248)
(blz. 3435–3439) (1995–1996)

2. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Volkshuisvesting:

24 465 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte (versterking positie huurder bij
verhoging van de huurprijs met meer dan een bepaald percentage)
(blz. 3511–3538, 3582–3584) (1995–1996)
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