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1. Met betrekking tot wetsvoorstel
31324 (R1844)

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten

van de reisdocumentenadministratie
wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 10
maart 2009.
2. Met betrekking tot de brief van de staatssecretaris voor Europese Zaken inzake dossier
E080071 “Europees voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel
van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap,
leeftijd of seksuele geaardheid” wordt besloten de procedure aan te houden tot dinsdag
10 februari teneinde te spreken over het procedurele voorstel het dossier te bespreken
op het moment dat de reactie van de Europese Commissie op de brief van de StatenGeneraal is ontvangen.
3. Het tijdpad voor de behandeling van wetsvoorstellen gemeentelijke herindelingen wordt
voor kennisgeving aangenomen.
4. Tijdens de rondvraag:
-

wordt verzocht na te gaan wanneer de memorie van antwoord bij wetsvoorstel
30553 Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in
verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen
terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid
alsmede enkele andere wijzigingen, ontvangen zal worden;

-

worden de woordvoerders verzocht een reactie op de ontwerpnotitie over de
toekomst van de advies- en kennisinfrastructuur te zenden aan de opstellers van
deze notitie;

-

wordt verzocht ontwerpmoties voor het plenaire debat inzake de wijze van
verkiezingen van de Eerste Kamer te delen met de woordvoerders en de griffie;

-

wordt in herinnering gebracht dat op dinsdag 10 februari de commissie spreekt
over de twee resterende begrotingsvoorstellen, te weten 31700 IIA Vaststelling
van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) en 31700 VII Vaststelling
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van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009
Griffier van de commissie,
Hester Menninga

