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A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.15 uur

1. Stemming:

21 109, A Motie-Jurgens c.s. inzake het niet toelaten van het afwijken van de wet door
de regering bij het maken van lagere regelgeving

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

28 799 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wijziging
van bepalingen voor de financiële verslaggeving door verzekeringsmaatschap-
pijen

30 236 Wijziging van de Wet stedelijke vernieuwing (wijziging in verband met het
aanwijzen van een niet-rechtstreekse gemeente als rechtstreekse gemeente
gedurende een investeringstijdvak stedelijke vernieuwing)

30 247 Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van
richtlijn nr. 2004/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 27 oktober 2004 houdende wijziging van Richtlijn
2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgas-
emissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de project-
gebonden mechanismen van het Protocol van Kyoto (PbEU L 338) en de
uitvoering van de op de goedkeuring van projectactiviteiten betrekking
hebbende onderdelen van het op 11 december 1997 te Kyoto totstand-
gekomen Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties
inzake klimaatverandering (Trb. 1998, 170, en 1999, 110) (Implementatiewet
EG-richtlijn projectgebonden Kyoto-mechanismen)

30 469 Verlenging van de Tijdelijke instellingswet Raad voor strafrechttoepassing en
jeugdbescherming II

II

30 300 X Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor
het jaar 2006 (m.u.v. het onderdeel NAVO)

III

30 300 V en 30 300 X Het onderdeel NAVO van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (V) en van Defensie (X) voor het jaar 2006
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschap-
pelijke ondersteuning)

2. Door de vaste commissie voor Onderwijs:

30 187 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de
profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (aanpassing profielen
tweede fase vwo en havo)
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