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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

Agenda*

Dinsdag 16 januari 2001

Opgesteld 10 januari 2001
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 13.30 uur
1. Stemming over de motie Van de Beeten c.s.

26 023, EK nr. 16c

Houdende het verzoek aan de regering een wetswijziging voor te bereiden op
een aantal punten met betrekking tot de toegang van de veroordeelde tot de
rechter
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

27 076

Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare
gewasbeschermingsmiddelen)
(blz. 6169–6197 (95); 6289–6291) (97) (1999–2000)
II (gezamenlijke behandeling):

25 234

Wijziging van de Wet algemene regels herindeling, de Provinciewet en de
Gemeentewet (Wijziging procedurele bepalingen)
(blz. 7483–7506, 7510–7521 (37) (1996–1997); (217–218) (2) (1997–1998)

26 655

Wijziging van de wet tot wijziging van de Wet algemene regels herindeling, de
Provinciewet en de Gemeentewet (Wijziging procedurele bepalingen) (Begrip
grenscorrectie)
(blz. 3438–3444 (46); 3586) (49) (1999–2000)
III

27 400 VIII
(Onderdeel Cultuur)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

27 009

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2001
(wetgevingsoverleg nr. 43)
(blz. 1704–1756 (22); 1819–1857 (23); 1872–1904 (24); 1996–1997) (25)

1. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:
Wijziging van de Kieswet houdende verschuiving van de TweedeKamerverkiezing in geval deze in hetzelfde jaar valt als de raads- of
statenverkiezing
(blz. 1871–1872) (24)

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.
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2. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:
26 988 (R 1645)

Goedkeuring van de opzegging van het op 26 juni 1957 te Genève totstandgekomen Verdrag betreffende de wekelijkse rusttijd in de handel en op
kantoren (Verdrag nr. 106, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar 40ste zitting); Trb. 1964, 61)
(blz. 2604–2610 (30); 2651) (31)
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