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A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken
33 426

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisieen radioprogrammakanalen door middel van omroepnetwerken en
omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het
standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

33 490

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering
van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad
van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van
biociden

33 681

Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor
met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke indeling
wordt beoogd
onder voorbehoud

33 554

Aanpassing van enige wetten op het terrein van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de
werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

33 656

Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging
van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit)

33 671

Goedkeuring van de op 20 april 2012 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de
Regering van de Franse Republiek inzake de verwerking in Frankrijk van
Nederlandse bestraalde splijtstofelementen (Trb. 2012, 93)
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II debat
33 441

Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie
investeringsbeleid)
III debat

33 309

Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de
Raad inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming
van slachtoffers ervan, en ter vervanging kaderbesluit 2002/269/JBZ van de
Raad (PbEU L 101)
IV debat

33 475

Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen
V debat

33 481

Wijziging van de Wet op bedrijfsorganisaties en de Wet financiering sociale
verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische
raad
VI debat

33 541

Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke
publieke omroep te moderniseren

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 van de Koning:
33 239

Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat
een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet,
strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de
commissaris van de Koning en de burgemeester
2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

33 623

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met
het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten
van opdracht

33 687

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde het recht op
partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot
jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van het
gezamenlijk inkomen van die pensioengerechtigde en diens echtgenoot
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