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Deel I – 12.15 uur
1. Naar aanleiding van de bespreking van de brief van de minister van Justitie inzake
wetsvoorstel
30513

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

besluit de commissie de tweede termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel
te doen plaatsvinden op 27 november 2007. De woordvoerders stemmen onderling hun
inbreng af en worden verzocht zo spoedig mogelijk hun spreektijden voor de tweede
termijn op te geven.
Deel II – 14.00 uur
2. Met betrekking tot wetsvoorstel
30929

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
implementatie van richtlijn nr. 2005/56/EG van het Europese Parlement en de
Raad van de Europese Unie betreffende grensoverschrijdende fusies van
kapitaalvennootschappen (PbEU L 310)

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Franken),
VVD (Broekers-Knol) en PvdA (Haubrich-Gooskens).
3. Met betrekking tot wetsvoorstel
30920

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van richtlijn
nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid)

worden aanvullende vragen voor het voorlopig verslag gesteld door de fractie van CDA
(Janse de Jonge).
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4. Met betrekking tot wetsvoorstel
30925

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn
2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor de
erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als
vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en
de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304)

stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 11
december 2007. Afhandeling van het wetsvoorstel voor het kerstreces acht de commissie
niet mogelijk.
5. De brief van de minister van Justitie d.d. 22 oktober 2007 met antwoorden op de door de
CDA-fractie gestelde vragen over het Besluit OM-afdoening wordt voor kennisgeving
aangenomen.
6. De nadere procedure voor wetsvoorstel
30881

Goedkeuring van het op 27 mei 2005 te Prüm totstandgekomen Verdrag tussen
het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de
Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de
grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het
terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie (Trb.
2005, 197)

zal op 27 november 2007 in een gezamenlijke vergadering met de commissie voor de
JBZ-Raad worden geagendeerd.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

