Voorzitter
2g en 6c, en daarentegen instemming te onthouden aan ontwerpbesluit nr. 5 omdat geen Nederlandstalige versie van het betreffend
document voorligt.
Voorts stellen de commissies voor
de instemming bij ontwerpbesluit 6c
te verlenen onder de aantekening dat
de toeneming van de begroting van
Europol achterblijft bij het aantal
taken dat deze organisatie wordt
toevertrouwd en dat dat zorg dient te
baren. Ik stel aan de Kamer voor
deze voorstellen te volgen.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Verder deel ik aan de
Kamer mede, dat de betrokken
commissies op de geannoteerde
agenda met bijlagen voor het UC
Schengen van 16 september jl. een
parlementair voorbehoud hebben
gemaakt ten aanzien van het
Koninkrijk bindende ontwerpbesluiten omdat geen ordelijke
besluitvorming kon plaatsvinden
overeenkomstig de bepalingen van
de uitvoeringsovereenkomst. Ik stel
aan de Kamer voor dit voorbehoud
te bekrachtigen.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de behandeling van
de voorstellen van (rijks)wet:
- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het LandbouwEgalisatiefonds, Afdeling A, voor
het jaar 1998 (25600-B);
- Wijziging van de Woningwet
inzake vergunningvrije bouwwerken in beschermde stads- en
dorpsgezichten (24607);
- Goedkeuring van de op 18
december 1996 te Brussel tot
stand gekomen Verdragen
tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en het Koninkrijk
België inzake de afbakening van
de territoriale zee en inzake de
afbakening van het continentaal
plat (Trb. 1997, 14 en 15)
(25684, R1600);
- Wijziging van de Rijkswet
geweldgebruik krijgsmacht in de
uitoefening van de bewakingsen beveiligingstaak (25813,
R1604);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar

Eerste Kamer

1998 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota) (25989).

openbaar ministerie en instelling
landelijk parket) (25392).

Deze voorstellen van (rijks)wet
worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter
terzake gedane voorstellen:

Sluiting 13.40 uur

1. de volgende door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
aangenomen wetsvoorstellen:
Voorstel van wet van het lid
Oudkerk houdende wijziging van de
Wet op de geneesmiddelenvoorziening (25408);
Wijziging van de Wet op de
jeugdhulpverlening (Inspectie
jeugdhulpverlening en jeugdbescherming) (25439);
Goedkeuring van de op 19
december 1996 te Brussel tot stand
gekomen verdragen betreffende de
toetreding van het Koninkrijk
Denemarken, de Republiek Finland
en het Koninkrijk Zweden tot het op
14 juni 1985 te Schengen tot stand
gekomen Akkoord betreffende de
geleidelijke afschaffing van de
controles aan de gemeenschappelijke
grenzen en de op 19 juni 1990 te
Schengen tot stand gekomen
Overeenkomst ter uitvoering van dat
Akkoord, en de op 19 december 1996
tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk
België, de Bondsrepubliek Duitsland,
de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk
der Nederlanden, de Italiaanse
Republiek, het Koninkrijk Spanje, de
Portugese Republiek, de Helleense
Republiek, de Republiek Oostenrijk,
het Koninkrijk Denemarken, de
Republiek Finland, het Koninkrijk
Zweden, Partijen bij het Akkoord en
bij de Overeenkomst van Schengen,
en de Republiek IJsland en het
Koninkrijk Noorwegen, betreffende
de afschaffing van de personencontroles aan de gemeenschappelijke
grenzen (25622);
Verhoging van de grens van de
bevoegdheid van de kantonrechters
en van de appellabiliteit van
vonnissen van deze rechters in
burgerlijke zaken (25881).

Besluiten en ingekomen stukken
Lijst van besluiten
De voorzitter heeft na overleg met
het College van senioren besloten
om:
a. de plenaire behandeling van de
volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden op:
22 september 1998
Goedkeuring van de op 18
december 1996 te Brussel tot stand
gekomen Verdragen tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en het
Koninkrijk België inzake de afbakening van de territoriale zee en inzake
de afbakening van het continentaal
plat (Trb. 1997, 14 en 15) (25684,
R1600);
Wijziging van de Rijkswet
geweldgebruik krijgsmacht in de
uitoefening van de bewakings- en
beveiligingstaak (25813, R1604);
29 september 1998
Wijziging van het Wetboek van
Strafvordering, de Uitleveringswet,
de Wet economische delicten en de
Wet overdracht tenuitvoerlegging
strafvonnissen betreffende de
bepalingen aangaande de procedure
in cassatie in strafzaken, herzieningszaken, uitleveringszaken en zaken in
het kader van de Wet overdracht
tenuitvoerlegging strafvonnissen
(25240);
6 oktober 1998
Regels inzake de telecommunicatie
(Telecommunicatiewet) (25533);
13 oktober 1998
Aanpassing van het fiscale
procesrecht aan de Algemene wet
bestuursrecht en wijziging van een
aantal fiscale en andere wetten
(herziening van het fiscale procesrecht) (25175);
b. het voorbereidend onderzoek van
het volgende wetsvoorstel te doen
plaatsvinden door de vaste commissie voor Justitie op 13 oktober 1998:
Wijziging van de Wet op de
rechterlijke organisatie, het Wetboek
van Strafvordering, de Politiewet
1993 en andere wetten (reorganisatie

Besluiten en ingekomen stukken

Deze wetsvoorstellen zullen in
handen worden gesteld van de
desbetreffende commissies;
2. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
het verslag van de waarnemingsmissie Cambodjaanse verkiezingen
(griffienr. 122248.2);
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