
Agenda Dinsdag 15 mei 2007

Opgesteld 10 mei 2007

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Behandeling:

I

XLIX, A Wijziging van het Reglement Dienst Verslag en Redactie (Openbaarmaking
ongecorrigeerde verslagen Tweede Kamer der Staten-Generaal)

II

30 600 Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering
van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen
(REACH) en de overheveling van de bepalingen van de Wet milieugevaarlijke
stoffen naar de Wet milieubeheer, alsmede daarmee samenhangende
wijzigingen van andere wetten (Uitvoeringswet EG-verordening registratie,
evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH))

30 868 Wijziging van de Wet adviesstelsel Justitie in verband met de permanente
instelling van de commissie auteursrecht

30 921 Vaststelling van tijdelijke regels voor mediaconcentraties en enige daarmee
verband houdende wijzigingen in de Mediawet en de Mededingingswet
(Tijdelijke wet mediaconcentraties)

30 941 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met
aanpassing van de berekeningssystematiek veronderstelde ouderlijke bijdrage
en de verlenging van experimenten met vooropleidingseisen, selectie en
collegegeldheffing

III (gezamenlijke behandeling)

26 200 VI nr. 65, A Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
24 april 2007 met een kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport
«De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie»

21 109, nr. 159 Brief versnelde implementatie EU-richtlijnen (voortzetting van het plenaire
debat van 14 maart 2006)

30 800 VI, C Brief van de minister van Justitie van 13 februari 2007 inzake bijzondere
totstandkomingsprocedures voor en parlementaire betrokkenheid bij
gedelegeerde regelgeving
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IV (voortzetting van 6 maart 2007)

30 601 Wijziging van de Waterschapswet en de Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de
bestuurlijke structuur en de financieringsstructuur van waterschappen (Wet
modernisering waterschapsbestel)

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

28 238 Verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de
verpleging van overheidswege

30 513 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband
met de wijziging van de vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke
invrijheidstelling

2. Door de vaste commissie voor Financiën:

30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde
beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen
ten behoeve van de eigen portefeuille
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