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Dinsdag 17 december 2002
13.30 uur

Voorzitter: Braks
Tegenwoordig zijn 70 leden, te
weten:
Baarda, De Beer, Van de Beeten,
Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman, Bierman-Beukema toe
Water, De Boer, Boorsma, Braks,
Broekers-Knol, Van den Broek-Laman
Trip, Van Bruchem, Castricum, Dees,
Doesburg, Dölle, Dupuis, Van
Eekelen, Eversdijk, Van Gennip,
Ginjaar, Groen, Hessing, Van
Heukelum, Hofstede, Holdijk, Van
den Hul-Omta, Jaarsma, De Jager,
Jurgens, Ketting, Kneppers-Heijnert,
Kohnstamm, Van Leeuwen, Lemstra,
Van der Linden, Lodders-Elfferich,
Luijten, Lycklama à Nijeholt, Maas-de
Brouwer, Meindertsma, Pastoor,
Platvoet, Le Poole, Pormes,
Rabbinge, Roscam Abbing-Bos,
Rosenthal, Ruers, Van Schijndel,
Schoondergang-Horikx, Schuyer,
Stekelenburg, Stevens, Swenker, Tan,
Terlouw, Van Thijn, TimmermanBuck, Varekamp, Ter Veld, De Vries,
Van Vugt, Walsma, Werner, Witteveen, Woldring, De Wolff en
Wolfson,
en mevrouw Ross-van Dorp,
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

De Blécourt-Maas, wegens familieomstandigheden;

drs. Chr.L. Baljé uit de functie
van griffier der Kamer.

Schuurman, wegens een werkbezoek
aan de Nederlandse Antillen en
Aruba.

De voorzitter: Ik stel voor, conform
het voorstel in deze brief te
besluiten.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

Aldus wordt besloten.

De voorzitter: De 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.)
De voorzitter: Aangezien voor het
voornemen tot verlenging van
verdragen, de verschillende
verdragen die ter stilzwijgende
goedkeuring zijn voorgelegd en de
algemene maatregelen van bestuur
die zijn voorgehangen en gedrukt
onder de nummers 23908 (R1509),
nr. 58, 28621, 28622, 28623, 28624,
28628, 28646 (R1728), 28653, 28657,
28658, 28612 (R1729), 28662 (R1730),
28671, 28672, 28673 en 28683 de
termijn is verstreken, stel ik vast dat
er wat deze Kamer betreft aan
uitdrukkelijke goedkeuring van dit
voornemen, deze verdragen en deze
algemene maatregelen van bestuur
geen behoefte bestaat.

Zwerver, wegens verblijf buitenslands;
Van der Lans, wegens bezigheden
elders;

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de Huishoudelijke Commissie inzake het
verlenen van ontslag aan de heer

Eerste Kamer

Ontslag griffier

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee dat op 9 december jongstleden
is ingekomen de geannoteerde
agenda met bijlagen voor de
JBZ-raad op 19 en 20 december
aanstaande. Op deze agenda staan
19 het Koninkrijk bindende ontwerpbesluiten, die ter instemming aan de
Kamer worden voorgelegd. De
bijzondere commissie voor de
JBZ-Raad heeft zich heden over deze
agenda met bijlagen beraden. De
aanvullende geannoteerde agenda
met bijlagen voor deze Raad werd
heden na aanvang van de vergadering van de bijzondere commissie
voor de JBZ-Raad ontvangen en ze
kon derhalve niet betrokken worden
bij de werkzaamheden van deze
commissie.
De commissie adviseert als volgt:
- instemming te onthouden aan de
ontwerpbesluiten, geagendeerd
onder de nrs. 2A, 2U, 2Z, 4, 6 en 12
wegens de motie-Jurgens; 3 en 5 om
inhoudelijke redenen en wegens de
motie-Jurgens; 7 en 8 in afwachting
van het onderhandelingsresultaat en
wegens de motie-Jurgens; 2C en 13
wegens het ontbreken van een
document; 2D wegens het ontbreken
van een definitieve tekst; 9 wegens
de versie in de Engelse taal; GC3 om
inhoudelijke redenen; GC5 wegens
het protocol over de rol van de
nationale parlementen bij het
Verdrag van Amsterdam;
- instemming te bevestigen ten
aanzien van de ontwerpbesluiten,
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