
Agenda* Dinsdag 4 november 2003

Opgesteld 30 oktober 2003

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

28 654 Uitvoering van de verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van de
Europese Unie van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures (PbEG L
160) (Uitvoeringswet EG-insolventieverordening)
(blz. 3905–3906) (66) (2002–2003)

28 915 Wijziging van de Noodwet financieel verkeer in verband met de dekking van
het terrorismerisico door verzekeraars
(blz. 201–205) (5)

29 200 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar
2004
(blz. 334–348, 349–367) (8); (488) (10)

29 213, nrs. 1 en 2 2. Debat Intergouvernementele Conferentie (IGC) inzake een Europese
grondwet

28 810, nr. 1 3. Debat Nederlands voorzitterschap van de Raad van Europa

Direct na de lunchpauze stemming over:

28 267 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot het inwinnen van
het advies van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken
(blz. 3905–3906) (66) (2002–2003)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat:

28 644 Wijziging van de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen
en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen in verband met de
bevordering van de kwaliteit van de rampenbestrijding door middel van een
planmatige aanpak en de aanscherping van het provinciale toezicht en tot
wijziging van de Wet ambulancevervoer (Wet kwaliteitsbevordering rampen-
bestrijding)
(blz. 5098–5112) (87); (5197) (90) (2002–2003)
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2. Door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:

28 100 (R 1705) Goedkeuring van het op 4 november 2000 te Rome totstandgekomen
Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden (Trb. 2001, 18 en 173)
(blz. 5225–5228) (91) (2002–2003)

3. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepson-
derwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)
(blz. 5116–5145) (88); (5262–5268) (92) (2002–2003); (178) (4)

4. Door de vaste commissie voor Justitie:

28 486 Aanvulling van de Auteurswet 1912 inzake de thuiskopie tot invoering van
verlengde aansprakelijkheid voor verkopers
(blz. 240–250) (6); (488) (10)
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