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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 2 december

14.00 uur

Woensdag 3 december

10.15 uur

Donderdag 4 december

10.15 uur

A

1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen

3. Stemmingen over: (motie toetredingsverdrag EU)
De motie-Bommel op nr. 14 is gewijzigd. De gewijzigde motie is reeds
rondgedeeld.

28 972 (R 1738), nr. 14 (gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Van Bommel/Van Baalen over opheffing van de
deling van Cyprus

Stemmingen

4. Stemmingen over: (moties VAO ambulancezorg/kleine ziekenhuizen)
De motie-Nawijn op nr. 58 wordt ingetrokken.

27 295, nr. 57
27 295, nr. 58 (ingetrokken)
29 200-XVI, nr. 30
27 295, nr. 59
27 295, nr. 60
29 247, nr. 3
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– de motie-Kant/Nawijn over uitvoering van de investeringsrichtlijn
– de motie-Nawijn over een gegarandeerd basispakket in alle kleine
ziekenhuizen
– de motie-Schippers/Arib over instelling van een Zorgkamer bij de rechtbank
– de motie-Buijs c.s. over bevestiging dat door bewindslieden gedane
toezeggingen uitgangspunt van beleid blijven
– de motie-Tonkens/Arib over voorwaarden voor ziekenhuizen om voor extra
geld in aanmerking te komen
– de motie-Tonkens/Arib over onderzoek naar splitsing van ambulancezorg in
spoedvervoer en ziekenvervoer
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Stemmingen
29 200-XV, nr. 20
29 200-XV, nr. 21
29 200-XV, nr. 22

5. Stemmingen over: (moties VAO gesubsidieerde arbeid)
– de motie-Bussemaker c.s. over behoud van gereserveerde middelen
– de motie-De Wit c.s. over inzicht in het aantal gesubsidieerde banen
– de motie-Van Gent c.s. over ID-ers en WIW-ers

Stemmingen
29 200-XIV, nr. 55
29 200-XIV, nr. 56

6. Stemmingen over: (moties VAO stankbeleid)
– de motie-Koopmans c.s. over het brengen van niet-concentratiegebieden
onder de werkingssfeer van de wet
– de motie-Van den Brink c.s. over een onafhankelijke contra-expertise

Stemmingen

7. Stemmingen over: (moties VAO bordeelverbod en VAO mensenhandel)
De motie Tonkens/Vos op nr. 40 is gewijzigd en rondgedeeld.

25 437, nr. 32
25 437, nr. 33
25 437, nr. 34
25 437, nr. 35
25 437, nr. 36
25 437, nr. 37
25 437, nr. 38
25 437, nr. 39
25 437, nr. 40 (gewijzigd)
25 437, nr. 41
28 638, nr. 3
28 638, nr. 4
28 638, nr. 5
28 638, nr. 6
28 638, nr. 7
28 638, nr. 8
Stemmingen
26 959, nr. 55
26 959, nr. 56
Stemmingen
29 200-XVI, nr. 54
29 200-XVI, nr. 55
29 200-XVI, nr. 56
29 200-XVI, nr. 57
29 200-XVI, nr. 58
29 200-XVI, nr. 59
29 200-XVI, nr. 60

– de motie-Arib over intensivering van vervolging van personen die misbruik
maken van prostituees
– de motie-Arib over een actieplan van de betrokken ministeries en de
gemeenten
– de motie-Rouvoet c.s. over een landelijk toetsingskader op het
prostitutiebedrijf
– de motie-Rouvoet c.s. over het betrekken van hulporganisaties bij verdere
vormgeving van het beleid
– de motie-Van der Staaij c.s. over de handhavingsinspanningen
– de motie-De Pater-van der Meer/Griffith over inventarisatie van de
mogelijkheden van het huidige planologisch instrumentarium
– de motie-De Pater-van der Meer c.s. over duidelijkheid met betrekking tot
de arbeidsrelatie
– de motie-Van der Laan/Arib over onderzoek naar aanpassing van de Wet
arbeid vreemdelingen
– de gewijzigde motie-Tonkens/Vos over aanpassing van de Wet arbeid
vreemdelingen
– de motie-Tonkens c.s. over een plan van aanpak inzake versterking van de
rechtspositie van prostituees
– de motie-Arib c.s. over voortgezet verblijf na afloop van het strafproces
– de motie-De Wit/Arib over aanpassing van de huidige B9-regeling
– de motie-Griffith c.s. over illegale prostituees die aangifte doen van
vrouwenhandel
– de motie-Van der Laan/Arib over het op ruimhartige wijze bezien van
aanvragen voor voortgezet verblijf
– de motie-Tonkens c.s. over gedragsregels voor overheidsfunctionarissen
– de motie-Tonkens/Vos over een standaard risico-analyse
8. Stemmingen over: (moties VAO Schiphol)
– de motie-Samsom/Duyvendak over het risico op een vliegtuigramp met veel
doden
– de motie-Duyvendak c.s. over een milieu-effectrapportage
9. Stemmingen over: (moties VAO rookbeleid)
– de motie-Schippers c.s. over ventilatie en luchtzuivering
– de motie-Schippers c.s. over het uitzonderen van zorginstellingen
– de motie-Schippers c.s. over een ruimer en opjectiever criterium voor
horeca-activiteiten
– de motie-Hermans/Schippers over de evaluatie van het stappenplan
– de motie-Hermans/Schippers over zelfregulering voor gesubsidieerde
instellingen
– de motie-Hermans/Schippers over tankstations
– de motie-Kant over vergoeding van ondersteuningsmogelijkheden voor
stoppen met roken
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29 200-XVI, nr. 61
29 200-XVI, nr. 62

– de motie-Kant/Schippers over coffeeshops
– de motie-Kant/Schippers over het toepassen van ventilatietechnieken en/of
het indelen van rookvrije zones

Stemmingen
28 967

10. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten (positie
van de Centrale Landinrichtingscommissie)
De stemmingslijst zal later worden rondgedeeld

Stemmingen
29 200-XI

11. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2004
Mevrouw Van Gent trekt haar amendement stuk nr. 12 in.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen

artikelen 1 t/m 4
amendement Samsom (14)
gewijzigd amendement Van Gent c.s. (15,I)
artikel 01
gewijzigd amendement Van Gent c.s. (15,II)
gewijzigd amendement Van Gent c.s. (15,III)
artikel 02
gewijzigd amendement Samsom (56)
artikel 03
artikelen 04 t/m 12
amendement Samsom c.s. (64)
artikel 13
artikel 14
amendement De Wit (4)
artikel 15
artikel 16
begrotingsstaten
beweegreden
wetsvoorstel

12. Stemmingen over: (moties begroting VROM)
De motie-Duyvendak op nr. 50 wordt aangehouden. De moties De Ruiter
op nr. 31 en De Krom/Spies op nr. 41 zijn gewijzigd en rondgedeeld.

29 200-XI, nr. 23
29 200-XI, nr. 24
29 200-XI,
29 200-XI,
29 200-XI,
29 200-XI,
29 200-XI,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

25 (herdruk)
26
27
28
29

29 200-XI, nr. 30
29 200-XI, nr. 31 (gewijzigd)
29 200-XI, nr. 32
29 200-XI, nr. 33
29 200-XI, nr. 34
29 200-XI, nr. 35
29 200-XI, nr. 36

– de motie-Depla c.s. over een tijdelijke huurbevriezing
– de motie-Depla c.s. over een betere spreiding van goedkope en betaalbare
woningen
– de motie-Depla c.s. over opvangcapaciteit voor dak- en thuislozen
– de motie-Depla/Van Gent over de wet bevordering eigen woningbezit
– de motie-Spies c.s. over overschrijding van het budget voor de EPR
– de motie-Spies c.s. over vergroening van het fiscale stelsel
– de motie-Van Bochove c.s. over betaalbaarheid van voormalige
COA-woningen
– de motie-Van Bochove c.s. over onzelfstandige studentenhuisvesting
– de gewijzigde motie-De Ruiter c.s. over uitsluiting van bepaalde woningen
van huurverhoging
– de motie-De Ruiter over een verplichte renovatietoets
– de motie-De Ruiter c.s. over prestatienormen voor zelfstandige en
onzelfstandige woonruimten
– de motie-De Ruiter over het toezicht op de volkshuisvesting
– de motie-Van Velzen over handhaving van verstrekte milieuvergunningen
– de motie-Van Velzen c.s. over uitbreiding van de doelstellingen van het
innovatieplatform
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29 200-XI, nr. 37
29 200-XI, nr. 38
29 200-XI, nr. 39
29 200-XI, nr. 40
29 200-XI,
29 200-XI,
29 200-XI,
29 200-XI,
29 200-XI,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

41 (gewijzigd)
53
43
44
45

29 200-XI, nr. 46
29 200-XI, nr. 47
29 200-XI, nr. 48
29 200-XI, nr. 49
29 200-XI, nr. 50 aangehouden
29 200-XI, nr. 51
29 200-XI, nr. 52

Stemmingen
29 200-VIII

– de motie-Van Velzen c.s. over het ontwikkelen van een breed ENERGIE
PRESTATIE ADVIES PLUS
– de motie-Geluk c.s. over een notitie over het eigenwoningbezit
– de motie-Geluk/Hofstra over extra kosten voor opdrachtgevers van
bouwwerken bij archeologische vondsten
– de motie-De Krom/Spies over financiële en macro-economische effecten
van reductie van broeikasgassen
– de gewijzigde motie-De Krom/Spies over energietechnologieën
– de gewijzigde motie-Van As c.s. over huurbescherming bij tijdelijke verhuur
– de motie-Van As over permanente bewoning van recreatieverblijven
– de motie-Van As over de hoogte van de huur van studentenkamers
– de motie-Van der Ham over de balans tussen economische groei en
milieudrukcompensatie
– de motie-Van der Ham/Duyvendak over verlaging van de EPC
– de motie-Van der Ham c.s. over compensatie van de klimaatgevolgen van
vliegverkeer
– de motie-Van Gent/Depla over goedkope huurwoningen in de VINEXproductie
– de motie-Duyvendak c.s. over de natuur- en milieustatistieken
– de motie-Duyvendak c.s. over de berekening van het duurzaam nationaal
inkomen
– de motie-Huizinga-Heringa c.s. over de import van illegaal gekapt hout
– de motie-Van der Staaij c.s. over differentiatie van de bevolkingssamenstelling in wijken
13. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2004
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 4
amendement Jan de Vries c.s. (28,I)
amendement Hamer/Slob (29,I)
amendement Hamer/Slob (30,I)
amendement Balemans c.s. (32,I)
amendement Hamer (36)
amendement Slob c.s. (39,I)
amendement Slob c.s. (39,II)
nader gewijzigd amendement Hamer (45,I)
nader gewijzigd amendement Hamer (45,II)
artikel 01
artikel 02
amendement Jan de Vries c.s. (28,II)
amendement Jan de Vries c.s. (28,III)
amendement Hamer/Slob (29,II)
amendement Hamer/Slob (30,II)
amendement Balemans c.s. (32,II)
nader gewijzigd amendement Hamer/Van Dam (40,I)
artikel 03
amendement Lambrechts c.s. (26,I)
amendement Lambrechts c.s. (26,II)
amendement Jan de Vries c.s. (28,IV)
nader gewijzigd amendement Hamer/Van Dam (40,II)
artikel 04
artikel 05
amendement Joldersma (20,I)
amendement Joldersma (20,II)
amendement Van Dam (24,I)
amendement Lambrechts c.s. (26,III)
amendement Lambrechts c.s. (26,IV)
amendement Jan de Vries c.s. (28,V)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
29 200-VIII, nr. 83
29 200-VIII, nr. 84
29 200-VIII, nr. 85
29 200-VIII, nr. 86
29 200-VIII, nr. 87
29 200-VIII,
29 200-VIII,
29 200-VIII,
29 200-VIII,
29 200-VIII,
29 200-VIII,
29 200-VIII,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

Stemmingen
28 979

88
89
90
92
95
99
101

nader gewijzigd amendement Hamer/Van Dam (40,III)
artikel 06
amendement Joldersma (20,III)
amendement Joldersma (20,IV)
amendement Van Dam (24,II)
amendement Lambrechts c.s. (26,V)
amendement Balemans c.s. (32,III)
amendement Van der Laan c.s. (33,I)
amendement Van der Laan c.s. (33,II)
amendement Visser c.s. (35,I)
amendement Visser c.s. (35,II)
artikel 07
artikel 08
amendement Balemans c.s. (32,IV)
amendement Kraneveldt (37,I)
gewijzigd amendement Hamer (42)
artikel 09
artikelen 10 t/m 13
amendement Dittrich c.s. (102,I)
amendement Dittrich c.s. (102,II)
artikel 14
amendement Balemans c.s. (32,V)
artikel 15
amendement Lambrechts c.s. (26,VI)
amendement Jan de Vries c.s. (28,VI)
amendement Balemans c.s. (32,VI)
artikel 16
amendement Kraneveldt (37,II)
artikel 17
artikelen 18 t/m 23
begrotingsstaten
beweegreden
wetsvoorstel

14. Stemmingen over: (moties wetgevingsoverleggen Cultuur en Media)
– de motie-Van Nieuwenhoven over het definitieve budget van het MCO
– de motie-Van Nieuwenhoven c.s. over bezuinigingen op taken van de
Wereldomroep
– de motie-Atsma c.s. over het Stimuleringsfonds
– de motie-Vergeer over het ongedaan maken van de geplande
bezuinigingen op het MCO
– de motie-Vergeer/Vendrik over het ongedaan maken van de bezuinigingen
op de Wereldomroep
– de motie-Vergeer/Vendrik over een «ducotheek»
– de motie-Bakker c.s. over de 39f-zendgemachtigden
– de motie-Leerdam c.s. over ID-banen
– de motie-Van Vroonhoven-Kok/Kraneveldt over culturele professionals
– de motie-Vergeer c.s. over de kamermuzieksector
– de motie-Dittrich c.s. over de statistiek «Cultuur en vrije tijd» van het CBS
– de motie-Vendrik/Leerdam over de creatieve industrie
15. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met verruiming van
de mogelijkheden van meerpersoonscelgebruik
– artikel I, aanhef
– amendement Straub (6)
– indien 6 verworpen:
– amendement Straub (7)
– onderdeel A
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–
–
–
–
–
Stemmingen
29 042

16. Stemmingen in verband met
Implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie
betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van
overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (Overleveringswet)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
29 042, nr. 17
29 042,
29 042,
29 042,
29 042,

nr.
nr.
nr.
nr.

18
20
25
26

Stemming

onderdeel B
artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

artikelen 1 t/m 9
amendement Vos (7)
artikel 10
gewijzigd amendement De Wit/Vos (23)
amendement Albayrak (24)
amendement De Wit (15)
artikel 11
artikelen 12 t/m 28
amendement Vos (11,I)
amendement De Wit (14,I)
artikel 29
artikel 30
amendement Vos (11,II)
amendement Vos (11,III)
amendement Vos (11,IV)
amendement Vos (11,V)
amendement De Wit (14,II)
artikel 31
amendement De Wit (14,III) (invoegen artikelen 31a t/m 31c)
amendement De Wit (14,IV)
artikel 32
artikelen 33 en 34
amendement Griffith/Van der Laan (22)
artikel 35
artikelen 36 t/m 75
beweegreden
wetsvoorstel

17. Stemmingen over: (moties wetsvoorstel Overleveringswet)
– de motie-Van der Laan/Griffith over opname in het Schengen Informatie
Systeem
– de motie-Van der Laan/Vos over een stelsel van minimumrechten
– de motie-Albayrak c.s. over de bescherming van eigen onderdanen
– de motie-Vos over een beroeps- of cassatieinstantie
– de motie-Vos over een hardheidsclausule
18. Stemming over: (aangehouden motie begroting Justitie)
De motie Van der Laan/Wolfsen op nr. 55 is gewijzigd en rondgedeeld

29 200-VI, nr. 55 (gewijzigd)

21 501-07, nr. 423
21 501-07, nr. 425
21 501-07, nr. 426

– de gewijzigde motie-Van der Laan/Wolfsten over het evalueren van de
reclasseringsinterventies
19. Stemming over: (moties Europees stabiliteitspact)
– de motie-Vensdrik over herziening van het stabiliteits- en groeipact
– de motie-Van As over het opschorten van EU-afdrachten
– de motie-De Grave c.s. over het opnemen van een procedure tot naleving
in de Europese Grondwet
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29 301

20. Zesde herziening PKB Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer
(SVV-2) (verlenging geldigheidsduur)
21. Verslagen van algemeen overleg over RAZEB/IGC
22. Verslag van een algemeen overleg over het wapenexportbeleid

29 200-XV
29 200-E

23. de gezamenlijke behandeling van:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2004
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar
2004

28 804

24. Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
en de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening ter implementatie van richtlijn
nr. 2001/20/EG inzake de toepassing van de goede klinische praktijken bij de
uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik
(Wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen)

28 843

25. Regels met betrekking tot de productie, de keuring en de exploitatie van
kabelbaaninstallaties voor personenvervoer (Wet kabelbaaninstallaties)

29 257

26. Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met de nadere
normering van de indexatie van op 31 december 1995 ingegane pensioenen
en reeds bestaande uitzichten op pensioen

28 339

27. Wijziging van de Waterleidingwet (eigendom waterleidingbedrijven)
(herepening van de beraadslaging)

28 745

28. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met
verbeteringen van uiteenlopende, voornamelijk uitvoeringstechnische aard
(technische herziening WEB)

29 030

29. Wijziging van de Mediawet met het oog op verbetering van de openheid
en continuïteit van de landelijke publieke omroep

28 808

30. Wijziging van de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer
ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2000/60/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000
tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende
het waterbeleid (PbEG L 327) (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water)

29 012

31. Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met
aanpassing van de procedure tot benoeming van de commissaris van de
Koning en de burgemeester

28 463

32. Wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en enige andere
wetten in verband met terroristische misdrijven (Wet terroristische misdrijven)

28 482

33. Aanpassing van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten en
de Databankenwet ter uitvoering van richtlijn nr. 2001/29/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en
de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEG L 167) (Uitvoering
richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij)

28 167

34. Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek
met betrekking tot het concurrentiebeding
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Dinsdag 9 december

14.00 uur

Woensdag 10 december

10.15 uur

Donderdag 11 december

10.15 uur
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden

Dinsdag 16 december

14.00 uur

Woensdag 17 december

10.15 uur

Donderdag 18 december

10.15 uur
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden

Wetgevings- en nota-overleggen

Maandag 1 december van 10.15 – 13.30 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over wetsvoorstel 28 980 (Wijziging van
het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Penitentiaire beginselenwet (plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders)
Maandag 1 december van 16.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer: een hoofdlijnendebat in de vorm van een wetgevingsoverleg
over de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Maandag 1 december van 14.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over de nota Deelnemingenbeleid
rijksoverheid
Maandag 8 december van 17.30 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over wetsvoorstel 29 218 (Wijziging en
aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de
Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in
verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte
van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak
en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht)
Maandag 8 december van 10.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT)

Spreektijden begroting
(na 20 november)

CDA
PvdA
VVD
SP
LPF
GroenLinks
D66
ChristenUnie
SGP

70
72,5
40
34,5
33
32,5
20
18,5
14

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
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Recesperiodes

– Kerstreces 2003/2004: vrijdag 19 december 2003 t/m maandag 19 januari
2004
– Krokusreces 2004: vrijdag 20 februari 2004 t/m maandag 8 maart 2004
– Meireces 2004: vrijdag 30 april 2004 t/m maandag 17 mei 2004
– Zomerreces 2004: vrijdag 2 juli 2004 t/m maandag 30 augustus 2004
Tevens zal niet vergaderd worden op dinsdag 13 april 2004 (dag na Pasen),
dinsdag 1 juni 2004 (dag na Pinksteren) en donderdag 10 juni 2004
(verkiezingen Europees Parlement).
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