8ste vergadering

Dinsdag 7 december 1999
Aanvang 10.00 uur

Voorzitter: Korthals Altes
Tegenwoordig zijn 72 leden, te
weten:
Baarda, De Beer, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman, BiermanBeukema toe Water, De Boer, Braks,
Van den Broek-Laman Trip, Van
Bruchem, Castricum, Dees, Doesburg, Dölle, Van Eekelen, Eversdijk,
Van Gennip, Ginjaar, Hessing, Van
Heukelum, Hilarides, Hirsch Ballin,
Hofstede, Holdijk, Van den Hul-Omta,
Jaarsma, De Jong, Jurgens, Ketting,
Kneppers-Heynert, Kohnstamm,
Korthals Altes, Van der Lans, Van
Leeuwen, Van der Linden, LoddersElfferich, Luijten, Lycklama à
Nijeholt, Meindertsma, Pastoor,
Pitstra, Platvoet, Le Poole, Rabbinge,
Rensema, Roscam Abbing-Bos,
Rosenthal, Ruers, Van Schijndel,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Stekelenburg, Stevens,
Swenker, Tan, Terlouw, Van Thijn,
Timmerman-Buck, Varekamp, Ter
Veld, Veling, De Vries, Van Vugt,
Werner, Wiegel, Witteveen, Woldring,
De Wolff, Wolfson, Wöltgens en
Zwerver,
en de heren Van Aartsen, minister
van Buitenlandse Zaken, De Vries,
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Benschop,
staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken, Cohen, staatssecretaris van
Justitie, en Hoogervorst, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
©

Dupuis en Boorsma, wegens verblijf
buitenslands;
Van den Hul-Omta, alleen voor het
eerste deel van de vergadering;
Lemstra, wegens ziekte, ook
gedurende de rest van dit jaar.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
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 eind
van deze editie.)
De voorzitter: Aangezien de nota
naar aanleiding van het verslag de
Kamer niet tijdig heeft bereikt en de
nota, nadat zij alsnog de Kamer had
bereikt, geen toereikend antwoord
geeft op de in het verslag gestelde
vragen, stel ik de Kamer voor, het
wetsvoorstel Wijziging van de
Mediawet en de Tabakswet (implementatie wijziging richtlijn ’’Televisie
zonder grenzen’’) (26256) van de
agenda van heden af te voeren. De
vaste commissie voor Cultuur komt
hedenmiddag bijeen teneinde de
nadere procedure vast te stellen.
Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.

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

Eerste Kamer

Europadebat

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken en van
enige andere wetten in verband
met de rijksrivieren (26584);
- Wijziging van de Wet op de
jeugdhulpverlening in verband
met de gelijkstelling van
stadsregio’s met een provincie
(26826);
- Wijziging van de Algemene
nabestaandenwet ter ontkoppeling van de vrijwillige verzekering Algemene nabestaandenwet
van de vrijwillige verzekering
Algemene Ouderdomswet voor
gewezen verzekerden ouder dan
65 jaar (26866).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde is het Europadebat.
De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Van der Linden (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Het is de
eerste ’’Staat van de Europese Unie’’,
waarvoor ik de regering graag wil
complimenteren, en het laatste
politieke debat over Europa in de
senaat voor het jaar 2000.
De balans van de Europese
samenwerking in de tweede helft van
de twintigste eeuw is buitengewoon
positief. Voor het eerst heeft
West-Europa op basis van de vrije
wil en beslissing van de volkeren het
streven naar integratie zo vergaand
vorm gegeven, dat onomkeerbare
processen, gericht op duurzame
vrede en veiligheid en vergroting van
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