
Agenda* Dinsdag 20 mei 2003

Opgesteld 14 mei 2003

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Behandeling van:

EK 210, EK 210a Voorstel van de leden Braks, Van Eekelen, Jurgens, Timmerman-Buck, Van
den Broek-Laman Trip, Lycklama à Nijeholt, De Boer, Schuyer, Schuurman,
Holdijk, Ruers en Bierman tot wijziging van het Reglement van Orde

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

25 990 Wijziging van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met de
Kaderwet dienstplicht
(blz. 3619) (60)

27 918 Goedkeuring van de op 25 juni 2001 te Luxemburg totstandgekomen
Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds,
en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, met protocollen en bijlagen
(Trb. 2001, 118)
(blz. 3642–3657 (60); 3719–3720) (62)

28 193 Wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen met betrekking tot scholingsmogelijkheden voor uitkeringsge-
rechtigden
(blz. 3619–3639 (60); 3724–3731 (62); 3955) (66)

28 227 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers met
betrekking tot de uitkering bij aftreden en het nabestaandenpensioen
(blz. 2784–2785) (36)

28 415 Wijziging van de Zeevaartbemanningswet (Versoepeling nationaliteitseis
kapitein op Nederlandse zeeschepen)
(blz. 3555–3569 (58); 3718) (62)

28 456 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in
verband met wijziging van aan buitenslands gediplomeerden te stellen eisen
(buitenslands gediplomeerden)
(blz. 3601–3606 (59); 3719) (62)
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28 721 Wijziging van de artikelen 215 en 244 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
(zelfwerkzaamheid aan de buitenzijde van gehuurde woonruimte en
onderhuur van een gedeelte van de verhuurde woonruimte)
(blz. 3789) (64)

28 778 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met een verlenging
van de termijn voorafgaande aan de beëindiging van de bekostiging van een
bijzondere basisschool of de opheffing van een openbare basisschool
(blz. 3906) (66)

II

28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en
van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet titel 7.4 (Huur)
van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)
(blz. 4751) (73) (2001–2002)

III

28 679 Regels ter bespoediging en vereenvoudiging van procedures met het oog op
het zo spoedig mogelijk vergroten van de capaciteit van een aantal hoofd-
wegen door middel van een betere benutting en verbreding van die wegen
(Spoedwet wegverbreding)
(wetgevingsoverleg nr. 40)
(blz. 2666–2668) (35)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: In de theepauze door de vaste commissie voor Justitie:

28 059 Wijziging van het wetboek van Strafvordering en andere wetten in verband
met de aanpassing van de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens
terzake van telecommunicatie (vorderen gegevens telecommunicatie)
(blz. 3537) (57)

28 462 Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met
afdelingen voor intensieve zorg en voor intensieve behandeling in justitiële
jeugdinrichtingen
(blz. 3413) (52)
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