
Agenda* Dinsdag 6 maart 2001

Opgesteld 28 februari 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Herstemming over:

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) (2000–2001)

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

26 977 (R 1644) Wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het daarin
opnemen van enige bepalingen ter voorkoming van misbruik van
reisdocumenten
(blz. 6612–6621 (102) (1999–2000); 179) (4) (2000–2001)

27 282 Wijziging van de Archiefwet 1995 in verband met een andere positionering
van de rijksarchiefinspectie
(blz. 3593–3596 (47); 3716) (49) (2000–2001)

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) (2000–2001)

II

26 935 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, en Wet op de expertisecentra,
de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet privatisering ABP inzake de
rechtspositie van personeel in dienst van door de gemeente voor het
verzorgen van onderwijs in allochtone levende talen gesubsidieerde
rechtspersonen die niet een school in stand houden
(blz. 270–283 (5); 374) (7) (2000–2001)
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III

27 400 V (incl. OS) Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2001
(wetgevingsoverleg nr. 9)
(blz. 1197–1230, 1232–1254 (17); 1287–1308, 1311–1363 (18); 1409, 1410)
(19) (2000–2001)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

1. Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

EK nr. 222a Notitie inzake zelfregulering: relatie wetgever, sociale partners/
medezeggenschapsorgaan in de arbeidsverhouding
(vergaderjaar 1999–2000)

2. Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Justitie:

26 436 Wijziging van de regelingen betreffende de waarborgen rond de vervolging
(blz. 3195–3207 (40); 3359) (43) (2000–2001)

26 940 Opneming in de Advocatenwet van enkele bepalingen over het onderzoek
naar de toestand van de praktijk van een advocaat en wijziging van een
aantal artikelen van deze wet
(blz. 3639) (48) (2000–2001)

26 962 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie
rechterlijke ambtenaren in verband met de invoering van de functie van
officier enkelvoudige zittingen
(blz. 3639) (48) (2000–2001)

3. Om 15.00 uur door de vaste commissie voor Economische Zaken:

27 170 Regels inzake het aanhouden van voorraden aardolieproducten (Wet
voorraadvorming aardolieproducten 2001)
(blz. 3487–3510, 3524–3534 (45); 3556–3557) (46) (2000–2001)
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