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Vergaderjaar 2003–2004

Agenda

12 juli 2004

Alle openbare Kamervergaderingen
worden uitgezonden via de
draadomroep van de Tweede Kamer.
Voorts worden alle met een *
aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 31 augustus

14.00 uur

Woensdag 1 september

10.15 uur

Donderdag 2 september

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
29 469

3. Regels met betrekking tot het verstrekken van een brede doeluitkering aan
provincies en regionaal openbare lichamen ten behoeve van de uitvoering van
een integraal verkeer- en vervoerbeleid (Wet BDU verkeer en vervoer)

28 925

4. Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de
bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering
bachelor-masterstructuur)

29 020

5. Intrekking van de Remigratiewet (Wet intrekking Remigratiewet)

28 017

6. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het niet afleggen
van een getuigenverklaring na een daartoe strekkende toezegging

28 354

7. Voorstel van wet van de leden Giskes en Van Geen tot wijziging van de
Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)

28 167

8. Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek
met betrekking tot het concurrentiebeding (heropening van de beraadslaging)

29 309

9. Uitvoering van verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Raad van de
Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese
vennootschap (SE) (Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap)
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29 298

10. Uitvoering van richtlijn nr. 2001/86/EG van de Raad van de Europese
Unie van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese
vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers (Wet rol
werknemers bij de Europese vennootschap)

28 689

11. Rapport van de tijdelijke commissie Onderzoek integratiebeleid (debat
met de regering)

Wetgevings- en nota-overleggen

Maandag 20 september van 11.00 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de nota Samenwerken aan de Krachtige stad (21 062, nr. 116) en het
Actieprogramma 2004 «Rotterdam zet door, op weg naar een stad in balans.»
(21 062, nr. 117)

Recesperiodes

– Zomerreces 2004: vrijdag 2 juli 2004 t/m maandag 30 augustus 2004
– Herfstreces 2004: vrijdag 15 oktober 2004 t/m maandag 25 oktober 2004
– Kerstreces 2004–2005: woensdag 22 december 2004 t/m maandag
17 januari 2005
– Krokusreces 2005: vrijdag 11 februari 2005 t/m maandag 21 februari 2005
– Meireces 2005: vrijdag 29 april 2005 t/m dinsdag 17 mei 2005
– Zomerreces 2005: vrijdag 1 juli 2005 t/m maandag 29 augustus 2005
Tevens zal niet vergaderd worden op dinsdag 29 maart 2005 (dag na Pasen).
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