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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

Agenda*

Dinsdag 8 oktober 2002

Opgesteld 3 oktober 2002
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 13.30 uur
1. Hoofdelijke stemming over het voorstel van het College van Senioren
om het wetsvoorstel

27 214

Wijziging van de Provinciewet in verband met vermindering van het aantal
leden van provinciale staten en gedeputeerde staten
(blz. 5332–5337 (84); 5380) (85) (2001–2002)
niet op korte termijn te agenderen
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

27 194

Bepalingen inzake rechtspersoonlijkheid, privileges en immuniteiten van de
Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden (Wet HCNM)
(blz. 5769) (98) (2001–2002)

28 414

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Spaarfonds AOW voor het jaar 2001 (slotwet)
(blz. 5288–5313, 5315) (90) (2001–2002)
II

24 797

Wijziging van de regels betreffende de verwerking van justitiële gegevens en
het stellen van regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in persoonsdossiers (Wet justitiële gegevens)
(wetgevingsoverleg nr. 23)
(blz. 4309–4311 (64); 4378) (65) (2001–2002)
III

27 661

Uitvoering van de richtlijn 1999/70/EG van de Raad van de Europese Unie
van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP
gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd
(blz. 4605) (71) (2001–2002)
IV

27 798

Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en de
Gratiewet (stroomlijning procedure behandeling gratieverzoeken)
(blz. 4185) (62) (2001–2002)

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.
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V (indien de schriftelijke voorbereiding is voltooid)
28 239

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

Uitvoering van Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
(blz. 5769) (98) (2001–2002)

Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de
Hoge Colleges van Staat

28 046

Regels met betrekking tot het LSOP Politie onderwijs- en kenniscentrum, de
landelijke werving, de selectie, het onderwijs voor de politie, alsmede het
overdragen van kennis aan de politie (Wet op het LSOP en het politieonderwijs)
(blz. 5338–5342, 5343–5350 (90); 5449) (91) (2001–2002)

28 243

Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de
Wet dualisering gemeentebestuur
(blz. 5316–5335 (90); 5448–5449) (91) (2001–2002)
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