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A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I
32 470

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met het
verankeren op het niveau van wet in formele zin van het verbod tot
privatisering van netten en netbeheer
II (onder voorbehoud)

32 208

Uitvoering van het op 20 december 2006 te New York tot stand gekomen
Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen
gedwongen verdwijning (Trb. 2008, 173)

32 251 (R 1905)

Goedkeuring van het op 20 december 2006 te New York tot stand gekomen
Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen
gedwongen verdwijning (Trb. 2008, 173)

32 305

Wijziging van de Uitvoeringswet EG-executieverordening ter uitvoering van het
op 30 oktober 2007 te Lugano tot stand gekomen Verdrag betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocollen, Verklaringen en
Bijlagen (PbEU L 339)

32 367

Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van
richtlijn nr. 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een
kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor
energiegerelateerde producten (herschikking) (PbEU L 285)
(Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp
energiegerelateerde producten)
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III Behandeling (onder voorbehoud) van:
32 547, A

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor de JBZ-Raad van
29 oktober 2010 inzake de PNR-Mededeling Europese Commissie

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN
1. door de vaste commissie voor Financiën:
30 645

Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot
houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige
andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de
administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus
2. door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport /
Jeugd en Gezin:

32 195

Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet
veiligheidsregio’s
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