
Agenda* Dinsdag 8 juni 2004

Opgesteld 3 juni 2004

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Stemming over:

29 200 V, C de motie-Meulenbelt c.s. inzake noodhulp aan de UNRWA, de vluchtelingen-
organisatie voor de Palestijnse gebieden

29 200 V, D de motie-Rabbinge c.s. inzake de bevordering van de agrarische productie en
voedselzekerheid

29 200 V, E de motie-Van Gennip c.s. inzake het vasthouden aan het beleid over Afrika

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

29 243 Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur, de Handelsregisterwet 1996, de Woningwet en de Wet politieregisters
(Aanpassingswet Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur)
(blz. 4743) (73)

29 256 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertise-
centra in verband met de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden
(blz. 3537) (54)

29 405 Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (blz. 4743) (73)

II

26 568 (R 1638) Wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en
Plantgoedwet ten behoeve van de rechtsbescherming van biotechnologische
uitvindingen
(blz. 5217–5249) (81); (4313–4326) (2001–2002); (4603–4604) (71)

III

28 688 Wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van de
rechtsbescherming bij de lijst der geldelijke regelingen aan de burgerlijke
rechter)
(blz. 2721) (36) (2002–2003)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge

Colleges van Staat en voor Onderwijs:

28 726 Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen
inzake het onderwijs
(blz. 4017–4049) (62); (4091) (63)

2. Door de vaste commissie voor Justitie:

28 874 Uitvoering van Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 6 juni 2002 betreffende financiële
zekerheidsovereenkomsten
(blz. 4663) (71)

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

28 219 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in
verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van
het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en
vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten)
(wetgevingsoverleg nr. 14)
(blz. 4668–4679) (71)

28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinder-
opvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

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

EK XV-A Raming der voor de Eerste Kamer in 2005 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten
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