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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

Agenda*

Dinsdag 8 maart 2005

Opgesteld 3 maart 2005
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 13.30 uur
1. Stemmingen over:

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

28 221

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling
van beledigende uitlatingen en het aanzetten tot haat, discriminatie of
gewelddadig optreden wegens een lichamelijke, psychische of verstandelijke
handicap (strafbaarstelling discriminatie wegens een handicap)
I
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

29 845

Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/577/JBZ van de Raad van de
Europese Unie van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese
Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken
(PbEG L 196)
(blz. 3125) (49)
II (gezamenlijke behandeling):

26 294

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
met betrekking tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een toezegging
van het openbaar ministerie zijn afgelegd (toezeggingen aan getuigen in
strafzaken)
(wetgevingsoverleg nr. 30) (2000–2001)
(blz. 3936–3958) (55); (3991–4002) (56); (4498–4515) (67); 4558–4568) (68);
(5417–5424, 5426–5431) (86) (1999–2000); (6000–6003, 6060–6062) (96)
(2000–2001)

28 017

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het niet afleggen
van een getuigenverklaring na een daartoe strekkende toezegging
(blz. 6191–6214) (96); 2003–2004); (282) (7) (2004–2005)

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:
29 800 X

1. Door de vaste commissie voor Defensie:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor
het jaar 2005
(wetgevingsoverleg nr. 56)
(blz. 1736–1753) (27); (1875–1917) (28); (2404–2405) (36)
2. Door de vaste commissie voor Justitie:

29 441

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in
verband met de regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevens
(bevoegdheden vorderen gegevens)
(blz. 806–822) (14); (954) (17)
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