
Agenda* Dinsdag 29 oktober 1996

Opgesteld 23 oktober 1996

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

24 173 (R 1538) Goedkeuring van het op 5 februari 1992 te Straatsburg tot stand gekomen
Verdrag inzake de deelneming van buitenlanders aan het openbare leven op
plaatselijk niveau (Trb.1994, 264)
(blz. 7064–7066) (1995–1996)

24 643 Goedkeuring van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving voor zover
daarin beperkingen van de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving zijn
opgenomen
(blz. 6902–6906) (1995–1996), (blz. 309) (1996–1997)

II

24 062 Goedkeuring van het op 4 november 1988 te Straatsburg tot stand gekomen
Verdrag inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI)
(blz. 1623) (1995–1996)

III

23 936 (R 1523) Goedkeuring van het op 11 mei 1994 te Straatsburg tot stand gekomen Elfde
Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, betreffende herstructurering van het bij dat Verdrag
ingestelde controlemechanisme, met Bijlage (Trb. 1994, 141 en 165)
(blz. 4205–4216) (1995–1996)

IV

24 061 Invoeging van de titels 7 en 12 in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek
(blz. 1623) (1995–1996)
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V

24 427 Goedkeuring van de op 14 juni 1994 te Luxemburg tot stand gekomen
Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese
Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraı̈ne, anderzijds, met
Bijlagen, Protocol en Brieven, en de op 24 juni 1994 te Korfoe tot stand
gekomen Overeenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking waarbij een
partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen
en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, met
bijlagen en Protocollen
(blz. 4585) (1995–1996)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en

Werkgelegenheid:

24 641 Uitvoering van richtlijn nr. 94/95/EG van de Raad van de Europese Unie van
22 september 1994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad
of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire
dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (Wet op de
Europese ondernemingsraden)
(blz. 6765–6812, 6841) (1995–1996)

24 697 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (invulling begrip pensioen-
toezegging)
(blz. 7069–7073) (1995–1996)

2. Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

24 481 Wijziging van de Rampenwet en andere wetten in verband met de uitbreiding
van de reikwijdte van de Rampenwet tot zware ongevallen en de regeling van
enige andere onderwerpen
(blz. 6971–6978, 7074–7084) (1995–1996), (blz. 114–115) (1996–1997)

3. Om 15.30 uur door de vaste commissie voor Justitie:

23 808 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met
de herziening van de voorlopige maatregelen van kinderbescherming
(blz. 7037–7046) (1995–1996), (blz. 114) (1996–1997)

24 255 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de jaarrekening
van stichtingen en verenigingen die een onderneming in stand houden
(blz. 242–245) (1996–1997)
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