
Agenda Maandag 17 december 2007
Dinsdag 18 december 2007

Opgesteld 13 december 2007

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 17 december 2007 om 18.30 uur
Dinsdag 18 december 2007 om 10.15 uur

1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen (onder voorbehoud):

31 068 Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ter uitvoering van
verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een
Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende
stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de
Raad (PbEU L 33) en van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen
Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van
verontreinigende stoffen, met Bijlagen (Trb. 2003, 153, en Trb. 2007, 95)
(Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol)

31 069 Goedkeuring van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol
betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende
stoffen, met Bijlagen (Trb. 2003, 153 en Trb. 2007, 95)

2. Behandeling van de volgende brief (onder voorbehoud):

31 303,
EK D
TK nr. 4

Brief van 11 december 2007 van de voorzitter van de Tijdelijke gemengde
commissie subsidiariteitstoets met een advies inzake het op 11 juli 2007 door
de Europese Commissie gepubliceerde Witboek Sport (COM(2007) 391)

3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen, inclusief eventuele
stemmingen:

I Voortzetting gezamenlijke behandeling

30 098 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van
een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften
betreffende het laten stilstaan en parkeren van voertuigen, en voor andere
lichte verkeersovertredingen (Wet bestuurlijke boete fout parkeren en andere
lichte verkeersovertredingen)

30 101 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een
bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij
gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet
bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte)
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II

30 673 Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere
realisering van de met die wet beoogde doelen

III

30 332 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en
de Wet op de jeugdzorg met het oog op verruiming van de mogelijkheden tot
gedragsbeïnvloeding van jeugdigen (gedragsbeïnvloeding jeugdigen)

IV

30 644 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop
aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg)

V Gezamenlijke behandeling

31 205 Wijzigingen van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008)

31 206 Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige
fiscale maatregelen 2008)

4. Stemmingen

I

30 432, F Motie van het lid Vedder-Wubben c.s. inzake mogelijkheden om de verlaagde
premiegrondslag in pijler in 2008 te herstellen naar het oude niveau

II

30 913, E Motie van het lid Hendrikx c.s. inzake het verkrijgen van inzicht in het
voorgenomen rijksbeleid ten aanzien van het loodswezen

30 913 Wijziging van de Loodsenwet en enige andere wetten in verband met de
invoering van markttoezicht op het aanbod van dienstverlening door
registerloodsen en een herziening van de loodsgeldtariefstructuur (Wet
markttoezicht registerloodsen)

III

31 106 Wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale
verzekeringen in verband met de verhoging van de uitkering voor volledig-
arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting van de
wachttijd in verband met wijziging van het Schattingsbesluit
arbeidsongeschiktheidswetten (Wet verhoging uitkeringshoogte
arbeidsongeschiktheidswetten)
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