
Agenda* Dinsdag 19 juni 2001

Opgesteld 13 juni 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 509 (R 1671) Goedkeuring van de op 26 mei 1997 te Brussel totstandgekomen Overeen-
komst, opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c, van het Verdrag
betreffende de Europese Unie, ter bestrijding van corruptie waarbij ambte-
naren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de
Europese Unie betrokken zijn (Trb. 1997, 249), van het op 19 juni 1997 te
Brussel totstandgekomen Tweede Protocol, opgesteld op grond van artikel
K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst
aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen (Trb. 1997, 251), van het op 27 januari 1999 te Straatsburg
totstandgekomen Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie
(Trb. 2000, 130) en van het op 5 mei 1998 te Straatsburg totstandgekomen
Statuut betreffende de Groep van Staten tegen corruptie (Trb. 2000, 131)
(Goedkeuring van enkele verdragen inzake de bestrijding van fraude en
corruptie II)
(blz. 4929) (76)

27 649 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten ter
uitvoering van richtlijn nr. 98/49/EG van de Raad van de Europese Unie van
29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend
pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen (PbEG L 209)
(blz. 5125) (80)

27 660 Tijdelijke fiscale stimulering van de aankoop van schone personenauto’s en
bestelauto’s

27 674 Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met de wijziging van de
indexeringsfrequentie

II

26 638 Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen)
(blz. 338–357 (6); 375–387 (7); 1141–1151 (16); 1406–1407) (19); 1694) (22)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel: Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de

Hoge Colleges van Staat:

27 598 Gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving
(blz. 4985–5043) (78); (5105) (80)
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