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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

Agenda

Dinsdag 9 september 2008

Opgesteld 4 september 2008
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 13.30 uur
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

31 357

Wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele andere
wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij de
ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de werkgever
bij niet naleving van zijn verplichtingen in dit proces

31 359

Goedkeuring van het op 7 juni 2007 te Luxemburg tot stand gekomen Besluit
van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen
middelen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 2008, 9)

31 383

Wijziging van de Wet overige OCW-subsidies en de Wet Invoering en
financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen i.v.m. de overgang
van de verantwoordelijkheid voor onderwijsvoorzieningen voor jongeren met
een handicap

31 400

Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische
gebreken alsmede in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke
wijzigingen

31 469

Aanpassing van de Wet op de medische hulpmiddelen aan richtlijn nr.
2007/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007
tot wijziging van Richtlijn 90/385/EEG van de Raad betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen en Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de
markt brengen van biociden (PbEU L 247)
II

30 583

Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via
internet
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

1. Door de vaste commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid en voor Justitie:

31 255

Uitvoering van de op 14 november 1970 te Parijs tot stand gekomen
Overeenkomst inzake de middelen om de onrechtmatige invoer, uitvoer of
eigendomsoverdracht van culturele goederen te verbieden en te verhinderen
(Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer
of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen)

31 256 (R 1836)

Goedkeuring van de op 14 november 1970 te Parijs tot stand gekomen
Overeenkomst inzake de middelen om de onrechtmatige invoer, uitvoer en
eigendomsoverdracht van culturele goederen te verbieden en te verhinderen
(Trb. 1972, 50)
2. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid:

31 345

Wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband met onder meer beperking
van de ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een monumentenvergunning
3. Door de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking en voor Justitie:

31 364

Goedkeuring van het op 21 december 2007 te New York totstandgekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties
betreffende de Zetel van het Speciaal Tribunaal voor Libanon (Trb. 2007, 228
en Trb. 2008, 12)

31 365

Bepalingen verband houdende met de instelling van het Speciaal Tribunaal
voor Libanon, mede ter uitvoering van Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties van 30 mei 2007
4. Door de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat/ Algemene Zaken en Huis der Koningin:

30 553

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in
verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen
tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale
veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen

31 115

Wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele
technische aanpassingen

31 392

Wijziging van de Kieswet in verband met het verlenen van het kiesrecht voor
de verkiezing van de leden van het Europees Parlement aan alle Nederlanders die in de Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn
5. Door de vaste commissie voor Financiën:

31 093

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter
implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de
transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen
waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn
toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390)

Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, Agenda

2

