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Lijst van besluiten en ingekomen stukken
Lijst van besluiten
De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:
a. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te
doen plaatsvinden op 12 maart 2013:
Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering
van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk
geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling) (33062);
b. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en
de volgende motie te doen plaatsvinden op 12 maart
2013:
Goedkeuring van de op 22 juni 2010 te Ouagadougou tot
stand gekomen Overeenkomst tot tweede wijziging van
de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de
groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de
Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap
en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op
23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005 (Trb. 2011, 78) (32799);
Goedkeuring van de op 15 oktober 2008 te Bridgetown
totstandgekomen Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de
Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds
(Trb. 2009, 18) (32883);
Motie van het lid Smaling c.s. over de positie van de ACPlanden bij de voorziene herziening van de Cotonou Partnerschaps Overeenkomst in 2015 (32883/32799, EK-D);

Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de
Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk
der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek
Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek
Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland,
het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese
Unie), en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding
van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (met Akte,
Protocol en Bijlagen); Trb. 2012, 24 (33183 (R1975));
f. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Veiligheid
en Justitie te doen plaatsvinden op 9 april 2013 i.p.v.
19 maart 2013:
Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie
in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard (33012);
Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal
Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van
de verdachte ten behoeve van het slachtoffer (33295).

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Infrastructuur,
Milieu en Ruimtelijke Ordening te doen plaatsvinden op
12 maart 2013:
Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de
Wet op het Waddenfonds (33222);
d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel
te doen plaatsvinden op 26 maart 2013 in plaats van op
12 maart 2013:
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband
met de invoering van een regeling betreffende herziening
ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten
nadele) (32044);
e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel incl. eventuele stemmingen te doen plaatsvinden op
26 maart 2013:
Goedkeuring van het op 9 december 2011 te Brussel tot
stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, de
Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk
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