
Agenda* Dinsdag 20 februari 2001

Opgesteld 14 februari 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Stemming over:

26 161 Uitbreiding van de Wet milieubeheer (retributies milieugevaarlijke stoffen)
(blz. 3476–3493 (54); 3588) (57) (1998–1999)

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 119 Wijziging van de wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van een
nieuwe regeling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van
State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van
de Algemene Rekenkamer (Stb. 387) (afschaffing anti-cumulatieregeling)
(blz. 3117) (39)

27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2001
(wetgevingsoverleg nr. 44)
(blz. 2657–2683, 2683–2721 (32); 2992) (36)

27 400 E Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Spaarfonds AOW voor het jaar 2001
(blz. 2657–2683, 2684–2721 (32); 2733–2752, 2753–2780 (33); 2816) (34)

II (inclusief eventuele stemmingen):

26 988 (R 1645) Goedkeuring van de opzegging van het op 26 juni 1957 te Genève totstand-
gekomen Verdrag betreffende de wekelijkse rusttijd in de handel en op
kantoren (Verdrag nr. 106, aangenomen door de Internationale Arbeids-
conferentie in haar 40ste zitting); Trb. 1964, 61)
(blz. 2604–2610 (30); 2651) (31)

III

27 400 X + NAVO Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2001
(wetgevingsoverleg nr. 11)
(blz. 1151–1172 (16); 1254–1285 (17); 1407) (19)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 14.00 door de vaste commissie voor Justitie:

23 207 Regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van
donoren bij kunstmatige donorbevruchting (Wet donorgegevens kunstmatige
bevruchting)
(blz. 3260–3278 (41); 3302–3334) (42)

26 271 Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken
(blz. 3368–3400 (43); 3440–3455 (44); 3463–3486) (45)

26 436 Wijziging van de regelingen betreffende de waarborgen rond de vervolging
(blz. 3195–3207 (40); 3359) (43)

27 256 Aanpassing van wetgeving in verband met de openstelling van het huwelijk en
de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht
(blz. 3334–3345 (42); 3359) (43)

2. Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij:

26 356 Regels inzake de reconstructie van de concentratiegebieden (Reconstructie-
wet concentratiegebieden)
(blz. 2935–2946, 2996–2997) (36)
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