31ste vergadering

Dinsdag 6 juni 2000
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Boorsma
Tegenwoordig zijn 66 leden, te
weten:
Baarda, De Beer, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman, BiermanBeukema toe Water, De BlécourtMaas, De Boer, Boorsma, Braks, Van
Bruchem, Castricum, Doesburg,
Dupuis, Van Eekelen, Eversdijk, Van
Gennip, Ginjaar, Hessing, Van
Heukelum, Hirsch Ballin, Hofstede,
Holdijk, Van den Hul-Omta, Jaarsma,
De Jager, De Jong, Jurgens, Ketting,
Kneppers-Heijnert, Kohnstamm,
Korthals Altes, Van der Lans, Van
Leeuwen, Van der Linden, LoddersElfferich, Luijten, Meindertsma,
Pastoor, Pitstra, Platvoet, Le Poole,
Rabbinge, Roscam Abbing-Bos,
Rosenthal, Ruers, Van Schijndel,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Stekelenburg, Swenker, Tan,
Terlouw, Van Thijn, TimmermanBuck, Varekamp, Ter Veld, Veling, De
Vries, Werner, Witteveen, Woldring,
De Wolff, Wolfson en Zwerver,

stukken staan op een lijst, die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan, dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.
(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)

De voorzitter: De ingekomen

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Goedkeuring van het op 11
januari 1995 te Middelburg tot
stand gekomen Verdrag tussen
het Koninkrijk der Nederlanden,
het Koninkrijk België en het
Vlaams Gewest tot herziening
van het Reglement ter uitvoering
van artikel IX van het Tractaat
van 19 april 1839 en van
hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2,
van het Tractaat van 5 november
1842, zoals gewijzigd, voor wat
betreft het loodswezen en het
gemeenschappelijk toezicht
daarop (Scheldereglement) (Trb.
1995, 48) (26069);
- Goedkeuring van de op 26
juli 1995 te Brussel tot stand
gekomen Overeenkomst
opgesteld op grond van Artikel
K.3 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie inzake het
gebruik van informatica op
douanegebied (Trb. 1995, 287);
van het op 26 juli 1995 te
Brussel tot stand gekomen
Akkoord betreffende de voorlopige toepassing tussen een
aantal Lid-Staten van de
Europese Unie van de op basis
van Artikel K.3 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie
opgestelde Overeenkomst inzake

Eerste Kamer

Televisie zonder grenzen

en de heer Van der Ploeg, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Korthals Altes en Hirsch Ballin, alleen
voor het eerste deel van de
vergadering;
Stevens, wegens ziekte.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

het gebruik van informatica op
douanegebied (Trb. 1995, 288);
en van het op 29 november 1996
te Brussel tot stand gekomen
Protocol, opgesteld op grond
van Artikel K.3 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie,
betreffende de prejudiciële
uitlegging, door het Hof van
Justitie van de Europese
Gemeenschappen, van de
Overeenkomst inzake het
gebruik van informatica op
douanegebied (Trb. 1997, 39)
(Goedkeuringswet DISOvereenkomst) (26439);
- Wijziging van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek in verband
met de invoering van de euro
(26823);
- Goedkeuring van de op 18
december 1997 te Brussel
totstandgekomen Overeenkomst
opgesteld op grond van artikel
K.3 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie inzake
wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (Trb. 1998, 174)
(26869).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde is behandeling van het
wetsvoorstel:
- Wijziging van de Mediawet
en de Tabakswet (implementatie
wijziging richtlijn ’’Televisie
zonder grenzen’’) (26256).
De beraadslaging wordt geopend.
©
De heer Woldring (CDA): Mijnheer
de voorzitter! De CDA-fractie heeft
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