
Agenda* Dinsdag 21 juni 2005

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Stemmingen over de wetsvoorstellen:

29 764 Harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen (Algemene wet inkomens-
afhankelijke regelingen)

29 765 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Aanpassingswet Algemene
wet inkomensafhankelijke regelingen)

2. Behandeling van:

XXIII-A Raming der voor de Eerste Kamer in 2006 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten

3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

29 827 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de econo-
mische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van
richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap
en marktmanipulatie (PbEU L 96), richtlijn nr. 2003/124/EG van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen van 22 december 2003 tot uitvoering van
richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de
definitie en openbaarmaking van voorwetenschap en de definitie van
marktmanipulatie betreft (PbEU L 339), Richtlijn nr. 2003/125/EG van de
Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 2003 tot
uitvoering van richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad
wat de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking
van belangenconflicten betreft (PbEU L 339) en richtlijn nr. 2004/72/EG van
de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2004 tot
uitvoering van richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad
wat gebruikelijke marktpraktijken, de definitie van voorwetenschap met
betrekking tot van grondstoffen afgeleide instrumenten, het opstellen van
lijsten van personen met voorwetenschap, de melding van transacties van
leidinggevende personen en de melding van verdachte transacties betreft
(PbEU L 72) (Wet marktmisbruik)
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29 992 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mededingingswet en
de Telecommunicatiewet vanwege de inwerkingtreding van de Wet van
9 december 2004 tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het
omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingings-
autoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2005, ...) (Reparatiewet
NMa-ZBO)

30 013 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 ter implementatie van
richtlijn nr. 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat
gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden
aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn
2001/34/EG (PbEU L 345) en tot uitvoering van verordening nr. 809/2004 van
de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2004 tot
uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad
wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het
prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de
publicatie van het prospectus en de verspreiding van advertenties betreft
(PbEU L 149)

30 097 Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet
kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten

II

29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades te
vergemakkelijken (Wet collectieve afwikkeling massaschade)

III

Beleidsdebat «de kwaliteit van het onderwijs» in het kader van de behan-
deling van het onderdeel Onderwijs van de begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap 2005 (29800 VIII)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:

29 671 (R 1765) Goedkeuring van het op 3 mei 2002 te Vilnius tot stand gekomen Protocol nr.
13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle
omstandigheden (Trb. 2002, 119)

2. Door de vaste commissie voor Cultuur:

29 734 Wijziging van de Monumentenwet 1988 inzake de rol van het provinciaal
bestuur en het gemeentebestuur bij de rijkssubsidiëring van beschermde
monumenten alsmede het vervallen van de voorhangbepaling artikel 34
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