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Tisdagen den 17 augusti
Kl. 16.00 – 16.03

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollen för den 10, 11, 14, 15 och 16 juni.
2 § Återtagande av plats i riksdagen
Talmannen meddelade att Erik Åsbrink (s) den 17 juni återtagit sin
plats i riksdagen, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Kenth
Högström.
3 § Meddelande om justering av protokoll
Talmannen meddelade att justeringssammanträde skulle äga rum
onsdagen den 25 augusti kl. 10.00 i talmanskonferensens sammanträdesrum.
4 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen
Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från
Europeiska kommissionen inkommit och delats ut till kammarens ledamöter:
Genomförandet av slutsatserna från det mellanliggande ministermötet om
integrering av fisk- och miljöfrågor den 13–14 mars 1997 i Bergen
KOM (99) 270
Förslag till rådets direktiv om saluföring av skogsodlingsmaterial
KOM (99) 188
Förslag från Europeiska kommissionen – Finansdepartementets nummer
Fi1999/2978 KOM (99) 200
Rapport om hur kommissionens förordning fungerat vad gäller tillämpningen av artikel 81-1 (f.d. 85-3) i EG-fördraget på vissa typer av avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn
KOM (99) 192
1

Prot. 1998/99:112
17 augusti

5 § Anmälan och hänvisning av ärenden till utskott
Anmäldes
Propositioner
1998/99:135 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och
Japan m.m.
1998/99:139 Ändring i lagen om ersättning till steriliserade i vissa fall,
m.m.
1998/99:142 Femprocentsregeln för försäkringsföretag och banker
1998/99:144 Regler om företagskoncentration
1998/99:145 Ändring av fridskränkningsbrotten
Skrivelse
1998/99:146 Tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden
Förslag
1998/99:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående myndigheternas
lönekostnader
Motioner
med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på
elmarknaden, m.m.
1998/99:N19 av Hans Stenberg m.fl. (s)
1998/99:N20 av Lennart Värmby m.fl. (v)
1998/99:N21 av Per Westerberg m.fl. (m)
1998/99:N22 av Eskil Erlandsson och Åke Sandström (c)
1998/99:N23 av Inger Strömbom m.fl. (kd)
1998/99:N24 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)
med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för
granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande
verksamhet
1998/99:K27 av Mats Einarsson m.fl. (v)
1998/99:K28 av Carl Bildt m.fl. (m)
1998/99:K29 av Helena Bargholtz (fp)
1998/99:K30 av Åsa Torstensson m.fl. (c)
1998/99:K31 av Per Lager m.fl. (mp)
med anledning av skr. 1998/99:132 Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1998
1998/99:Fi45 av Johan Lönnroth m.fl. (v)
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Kammaren biföll talmannens förslag att ovanstående propositioner,
skrivelse, förslag och motioner omedelbart skulle hänvisas till berörda
utskott enligt nedan:
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Propositioner
1998/99:135 till skatteutskottet
1998/99:139 till socialutskottet
1998/99:142 till finansutskottet
1998/99:144 till näringsutskottet
1998/99:145 till justitieutskottet
Skrivelse
1998/99:146 till socialförsäkringsutskottet
Förslag
1998/99:RR10 till finansutskottet
Motioner
1998/99:N19–N24 till näringsutskottet
1998/99:K27–K31 till konstitutionsutskottet
1998/99:Fi45 till finansutskottet
6 § Kammaren åtskildes kl. 16.03.
Förhandlingarna leddes av talmannen.
Vid protokollet
TOM T:SON THYBLAD
/Barbro Nordström
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