
Agenda* Dinsdag 6 november 2001

Opgesteld 31 oktober 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 205 Wijziging van de Visserijwet 1963 (natuurbelangen en zeevisserij)
(blz. 6256–6265 (10); (2000–2001); 172 (4)

27 576 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van
richtlijn nr. 95/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 24 oktober 1995 inzake het gebruik van normen voor het
uitzenden van televisiesignalen (PbEG L 281) alsmede in verband met de
invoering van de mogelijkheid tot medegebruik van antennesystemen en
antennes bij omroepzendernetwerken, van de Telecommunicatiewet en het
Wetboek van Strafrecht in verband met richtlijn 97/66/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 1997
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector (PbEG 1998 L 24),
alsmede van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit, van
de Wet op de economische delicten, van de Wet van 2 november 2000,
houdende intrekking van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en enige
daarmee verband houdende wettelijke voorzieningen (Stb. 491) en van de
Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
(blz. 553) (12)

27 698 Wijziging van de Vleeskeuringswet en de Warenwet inzake de heffing van
retributies
(blz. 553) (12)

27 752 Wijziging van de Huursubsidiewet (introductie van het beperkt huursubsidie-
bericht voor bepaalde huurders)
(blz. 553) (12)

II

26 976, nr. 1 Notitie «Reflecties over de positie van de Eerste Kamer»

III

26 639 Regels betreffende terbeschikkingstelling en gebruik van foetaal weefsel (Wet
foetaal weefsel)
(blz. 3019–3043 (37); 3145–3175 (39); 3547–3548) (46) (2000–2001)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel: Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Onderwijs:

27 682 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra
en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het uitwerken van
taalondersteuning en het vastleggen van de eisen om taalondersteuning van
allochtone leerlingen te geven
(blz. 6303–6322 (102) (2000–2001); 172) (4)
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