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In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer.   
 
 
 

KAMER 

 
Parlementaire stukken: 
 

 5-1857/1 (SENAAT)  
53 2761/001 (KAMER) VAN 18 DECEMBER 2012 

Verslag betreffende de resultaten van de buitengewone Europese Raad van Staatshoofden en 
regeringsleiders van donderdag 22 en vrijdag 23 november 2012 te Brussel 
 
 

 5-1930/1 (SENAAT)  
53 2774/001 (KAMER) VAN 5 FEBRUARI 2013 

Verslag betreffende het werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2013 
 
 

 5-2031/1 (SENAAT)  
53 2782/001 (KAMER) VAN 10 APRIL 2013 

Verslag betreffende de resultaten van de Europese Rad van Staatshoofden en 
regeringsleiders van donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2013 te Brussel 
 
 

 53 2766/001 VAN 24 APRIL 2013 
Voorstel van wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers wat 
betreft de toelichting en evaluatie van het beleid van ministers en staatssecretarissen 
 
 

 53 0082/037 (KAMER)  
5-82/37 (SENAAT) VAN 25 APRIL 2013 

Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie 
 
 

 53 1969/002 (KAMER)  
5-1407/2 (SENAAT) VAN 26 APRIL 2013 

Verslag betreffende het activiteitenverslag 2012 van het Parlementair Comité belast met de 
wetsevaluatie 
 
 

 53 2203/006 VAN 26 APRIL 2013 
Verslag betreffende het voorstel van resolutie over de toekomst van het Belgische leger in 
Europees verband 
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 53 2734/002 VAN 29 APRIL 2013 
Verslag betreffende het wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van 
de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot 
instelling van de Benelux Economische Unie, gedaan te Brussel op 6 juni 2012 
 
 

 53 2769/001 VAN 30 APRIL 2013 
Wetsontwerp houdende aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 
 
 

 53 2423/003 DU 2 MEI 2013 
Verslag betreffende : 

- Het wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van 
openbaar nut van het jaar 2008 en de voorgaande jaren 2006 en 2007 

- Het wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van 
openbaar nut van het jaar 2006 en de voorgaande jaren 2003 en 2004 

- Het wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van 
openbaar nut van het jaar 2007. 

 
 

 53 2423/004 VAN 2 MEI 2013 
Wetsontwerp houdend eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut 
van het jaar 2008 en de voorgaande jaren 2006 en 2007 
 
 

 53 2768/001 VAN 3 MEI 2013 
Algemene toelichting betreffende de aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en 
uitgaven voor het begrotingsjaar 2013. 
 
 
 
 
 


