Eerste Kamer der Staten-Generaal

1

Vergaderjaar 2012–2013

Agenda

Dinsdag 26 maart 2013

Opgesteld 21 maart 2013

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen
33 135

Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband
met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen
van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

33 135, G

Motie van het lid Vos c.s. over een integrale visie op natuurbescherming
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

32 676

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van
de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en
uitbreidingswet Bibob)

33 318

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging
van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet
vereenvoudiging regelingen SVB)

33 462

Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een
verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische
aanpassingen
onder voorbehoud

33 300

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet veiligheidsregio’s in verband
met het beheer van het openbaar register met gegevens over de externe
veiligheid, regels inzake buisleidingen en de departementale herindeling

33 302

Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het
aanpassen van enkele bepalingen inzake het financieel toezicht op
gemeenten en provincies
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33 428

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten
behoeve van de intrekking van het stelsel van handel in NOx-emissierechten
(intrekking handel in NOx-emissierechten)

33 466

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in
verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012 van de
Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en
tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn
2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) en van
Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de
monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de
Raad (PbEU L 181)

33 476

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de uitvoering van verordening
(EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari
2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van
burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de
veiligheid van de luchtvaart
II debat

32 044

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering
van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen
verdachte (Wet herziening ten nadele)
III (onder voorbehoud)

33 546, A

EU-voorstel: Het vierde spoorpakket COM (2013) 25 Brief van de vaste
commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) aan de
Voorzitter van de Eerste Kamer met een conceptbrief van de Eerste Kamer
aan de Voorzitter van de Europese Commissie inzake gemotiveerd advies
(subsidiariteit) betreffende de voorstellen COM (2013)28 en COM (2013)29

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin
33 084

Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in
verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het
niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur
2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

33 367

Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging
van de financiering van het scholingssysteem voor leden van de
ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet
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