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3. Stemmingen over: moties VAO eergerelateerd geweld
– de motie-Fritsma over een verbod op gezinshereniging voor niet-westerse
allochtonen die voor een misdrijf veroordeeld zijn
– de motie-Sterk over pilots voor noodopvang
4. Stemming over: motie debat over het voornemen van de regering tot
intrekking van het wetsvoorstel Aanvullende maatregelen inzake onder meer
de terugzending van Antilliaanse en Arubaanse risicojongeren (30 962)
– de motie-De Roon over het niet intrekken van het wetsvoorstel inzake
terugzending van Antilliaanse en Arubaanse risicojongeren
5. Stemmingen over: moties debat over de werking van het tbs-systeem naar
aanleiding van een schietincident in Enschede op 4 maart 2007
– de motie-Teeven over invoering van diverse veiligheidsmaatregelen in de
tbs-sector
– de motie-Joldersma c.s. over het informeren van burgemeesters over
tbs’ers en tbs-voorzieningen in hun gemeente
– de motie-De Roon over toepassing van het knieslot bij begeleide verloven
– de motie-De Roon over het niet meer toestaan van onbegeleide verloven
– de motie-De Roon over opheffing van de eindigheid van jeugd-tbs
– de motie-De Roon over verandering van het karakter van de verpleging van
tbs’ers
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6. Debat over de Europese Top met maximum spreektijden van 10 minuten
per fractie
30 523

7. Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren
(Binnenvaartwet)

30 513

8. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in
verband met de wijziging van de vervroegde invrijheidstelling in een
voorwaardelijke invrijheidstelling

30 848

9. Wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard
aan te brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten

30 566

10. Regels inzake het opleggen van beperkende maatregelen aan personen
met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid en inzake het
weigeren of intrekken van beschikkingen met het oog op de bescherming van
de nationale veiligheid (Wet bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid)

30 699

11. 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 wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties)

30 917

12. Wijziging van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens in verband met de bescherming van informatie betreffende veiligheidsmaatregelen

30 827

13. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht
motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid bestuurders)

30 898

14. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in
verband met de wijziging van de algemene voor pensioenfondsen en
deelnemers aan pensioenregelingen geldende bepalingen inzake waardeoverdracht van pensioenaanspraken

29 936

15. Regels inzake de beëdiging van tolken en vertalers en de kwaliteit en de
integriteit van beëdigde tolken en vertalers (Wet beëdigde tolken en vertalers)
(dupliek)

Dinsdag 20 maart

14.00 uur

Woensdag 21 maart

10.15 uur

Donderdag 22 maart

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen

28 238

4. Verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de
verpleging van overheidswege

30 568

5. Wijziging van de voorschriften inzake niet voor menselijke consumptie
bestemde dierlijke bijproducten
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Wetgevings-, notaoverleggen

Er zijn geen overleggen geagendeerd

Recesperiodes

Er zal wél plenair worden vergaderd op dinsdag 10 april 2007 (de dag na
Pasen)
– Meireces 2007: vrijdag 27 april 2007 t/m maandag 14 mei 2007
(Hemelvaart op donderdag 17 mei 2007)
Er zal wél plenair worden vergaderd op dinsdag 29 mei 2007 (de dag na
Pinksteren)
– Zomerreces 2007: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2007
– Herfstreces 2007: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2007
– Kerstreces 2007/2008: woensdag 19 december 2007 t/m maandag
14 januari 2008
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