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A. OPENBARE BEHANDELING Om 11.00 uur

1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

28 263 Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 44/2001 van de Raad van de
Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken (PbEG L 12) (Uitvoeringswet
EG-executieverordening)
(blz. 3481) (55)

28 457 Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van
buitenlandse adopties (Wet conflictenrecht adoptie)
(blz. 4215) (75)

28 458 (R 1725) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de
totstandkoming van de Wet conflictenrecht adoptie
(blz. 4215) (75)

28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde richtlijn
motorrijtuigenverzekering
(blz. 3789) (64)

28 769 Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met nieuwe
voorschriften voor begroting en verantwoording
(blz. 4215) (75)

28 832 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
in verband met de start van de bacheloropleiding klinische technologie
(wetgevingsoverleg nr. 9)
(blz. 4157) (73)

2. Stemming over:

28 473, EK nr. 158j de motie Jurgens c.s. inzake meerderheidsbesluitvorming financiële perspec-
tieven

3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
(inclusief eventuele stemmingen):
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I

28 174 Wijziging van de Overgangswet elektriciteitsproductiesector in verband met de
financiering van de tegemoetkoming aan de elektriciteitsproductiesector uit de
algemene middelen en van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet omwille
van de correctie van enkele tariefbepalingen alsmede in verband met een
tijdelijk verbod van privatisering van netwerkbedrijven
(wetgevingsoverleg nrs. 54 en 55)
(blz. 2539 (34); 2648–2650) (35)

II

EK 182 Raming der voor de Eerste Kamer in 2004 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 11.30 uur door de vaste commissie voor Justitie:

28 267 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot het inwinnen van
het advies van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken

2. Om 12.00 uur door de vaste commissie voor Financiën:

28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de – in
beginsel tijdelijke – invoering van een omzetbelastingregeling voor elektro-
nische diensten (e-commerce)
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