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A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen
31 353

Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke
ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke
ondersteuning en in verband met de aanbesteding van huishoudelijke
verzorging

33 001, D

Motie van het lid Elzinga (SP) c.s. over het parlementaire toezicht op hetgeen
in het Begrotings- of Europact overeengekomen is

33 001, E

Motie van het lid Strik (GroenLinks) c.s. over versterking van de positie van
de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

32 666

Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband
met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»

32 667

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten
behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging
van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in
broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te verbeteren en uit te
breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van verordening (EU) nr. 1031/2010
van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer
en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en verordening (EU)
nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een
gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn
2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking
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nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 270)
(herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)
32 712

Wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de
verontreiniging van het diepere grondwater)

32 895

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet
op de ondernemingsraden in verband met implementatie van de Richtlijn
2008/104/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19 november
2008 betreffende uitzendarbeid
(hamerstukken onder voorbehoud)

32 795

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke
verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs

33 095

Wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het
beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging
naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten
II debat

32 376

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG)
nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per
spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69
van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:
1. Door de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie:
32 440

Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Eerste Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2011–2012, Agenda

2

