
Agenda Maandag 2 juli 2007
Dinsdag 3 juli 2007

Opgesteld 27 juni 2007

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 2 juli 2007 om 19.00 uur
Dinsdag 3 juli 2007 om 13.30 uur

1. Behandeling van de volgende (wets)voorstellen:

I

L, A Raming der voor de Eerste Kamer in 2008 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten

30 543 Wijziging van de Luchtvaartwet in verband met de verduidelijking en
uitbreiding van bevoegdheden op het terrein van de beveiliging van de
burgerluchtvaart en wijziging van de Wet wapens en munitie met betrekking
tot onderzoek aan de kleding en de verpakking van goederen, met inbegrip
van reisbagage, op wapenbezit van personen die zich op luchtvaartterreinen
bevinden

30 924 Goedkeuring van de regeling van de minister van Financiën van 11 oktober
2006, nr. DB2006/00476 (Stcrt. 198) tot buitentoepassingstelling voor een
gedeelte van 2006 van de energie-investeringsaftrek en de milieu-inves-
teringsaftrek

30 973 Wijziging van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
(verhoging maximaal bedrag tuchtrechtelijke boete en wijziging
samenstellingseisen van tuchtcolleges ter zitting)

II

30 212, L Brief van de minister van Economische Zaken van 7 juni 2007 over de Wet
onafhankelijk netbeheer

III

30 699 Implementatie van het kaderbesluit nr. 2005/214/JBZ van de Raad van de
Europese Unie van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel
van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (PbEG L 76) (Wet weder-
zijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties)

30 800 VI, D Brief van de minister van Justitie van 11 mei 2007 met betrekking tot het
overzicht van openstaande toezeggingen
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30 897 Aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 aan richtlijn nr. 2004/82/EG van
de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders om
passagiersgegevens door te geven (PbEU L 261)

IV (gezamenlijke behandeling)

30 327 Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)

30 164, G Brief van de minister van Justitie van 25 januari 2007 inzake controle op de
toepassing van de bijzondere opsporingsbevoegdheden
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