
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 69 leden, te weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water, Biermans, Broekers-Knol,
Van den Broek-Laman Trip, Coppoolse, Van Dalen-
Schiphorst, Dees, Doek, Van Driel, Dupuis, Eigeman,
Engels, Essers, Franken, Van Gennip, G.J. de Graaf, J. de
Graaf, Hessing, Van Heukelum, Hoekzema, Ten Hoeve,
Holdijk, Jurgens, Kalsbeek-Schimmelpenninck van der
Oije, Ketting, Kox, Van der Lans, Van Leeuwen, Leijnse,
Van der Linden, Linthorst, Luijten, Maas-de Brouwer,
Meindertsma, Meulenbelt, Middel, Minderman, Nap-
Borger, Noten, Van den Oosten, Pastoor, Platvoet,
Pruiksma, Rosenthal, Ruers, Russell, Schouw, Schuur-
man, Schuyer, Slagter-Roukema, Swenker, Sylvester, Tan,
Terpstra, Van Thijn, Thissen, Timmerman-Buck, Vedder-
Wubben, De Vries, Wagemakers, Walsma, Werner,
Westerveld, Witteman, Witteveen en De Wolff,

en de heer Balkenende, minister-president, minister van
Algemene Zaken, de heer Bos, viceminister-president,
minister van Financiën, de heer Rouvoet, viceminister-
president, minister voor Jeugd en Gezin, en mevrouw
Ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

©

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Hamer, wegens bezigheden elders;

Rabbinge en Putters, wegens verblijf buitenslands;

Dölle en Lemstra, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Ingekomen is een beschikking van de
Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal houdende aanwijzing van:
- de heer H.E. Waalkens tot vertegenwoordiger in de
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in
plaats van de heer F. Timmermans;
- de heer L. Blom tot plaatsvervangend vertegenwoordi-

ger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van
Europa in plaats van de heer H.E. Waalkens.

Deze beschikking ligt op de Griffie ter inzage. Ik stel
voor, de beschikking voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: De overige ingekomen 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 einde van deze editie.)

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenver-

keerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtui-
gen 1993 ter implementatie van richtlijn nr.
2003/59/EG (vakbekwaamheid bestuurders)
(30827);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet open-
baarmaking uit publieke middelen gefinancierde
topinkomens in verband met de bescherming van
informatie betreffende veiligheidsmaatregelen
(30917).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het advies van de Tijdelijke commissie subsidi-

ariteitstoets inzake de subsidiariteitstoets van het
voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de
inventarisatie van Europese kritieke infrastructuur,
de aanmerking van infrastructuur als Europese
kritieke infrastructuur en de beoordeling van de
noodzaak de bescherming van dergelijke infra-
structuur te verbeteren (COM (2006) 787 defini-
tief) (30935, EK G, TK 4).

De voorzitter: Ik stel voor, in te stemmen met het advies
van de Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets.

Daartoe wordt besloten.

25ste vergadering Dinsdag 3 april 2007

Aanvang 13.30 uur

Eerste Kamer Europese kritieke infrastructuur
3 april 2007
EK 25 25-797


