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A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR
1. Stemmingen:
33 441

Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie
investeringsbeleid)

33 441, F

Motie van het lid Koffeman c.s. over het realiseren van de ecologische
hoofdstructuur

33 441, G

Motie van het lid Koffeman c.s. over een gunstige staat van instandhouding
voor in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn bestreken soorten en habitats

33 475

Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen

33 481

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

33 541, E

Motie van het lid Kuiper c.s. over het budget voor levensbeschouwelijke
programma’s

33 590

Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar
naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht
(Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten)
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstuk

33 553

ag-ek-2013-11-07
ISSN 0921 - 7371

Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van
Koophandel)

Eerste Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2013–2014, Agenda

1

II gezamenlijk debat
33 514 (R1998)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de
wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het
ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de
moeder anders dan door adoptie

33 032

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch
ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door
adoptie
III debat

33 293

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van
de gronden voor asielverlening
IV debat

33 446 (R1992)

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te
Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties
voor Industriële Ontwikkeling
V gezamenlijk debat

33 467

Goedkeuring van de op 29 juni 2012 te Tegucigalpa tot stand gekomen
Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de
Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds
(Trb. 2012, 163)

33 591

Goedkeuring van de op 26 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen
Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds,
en Colombia en Peru, anderzijds (Trb. 2012, 178)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
33 472

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de
kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs en wijziging van verschillende
onderwijswetten in verband met de introductie onderscheidenlijk verbreding
van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister en in verband met
aanpassingen in de regelgeving betreffende het basisregister onderwijs en het
persoonsgebonden nummer (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger
onderwijs)

33 664

Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer
aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de
bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de
mediabegroting
2. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

33 569

Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband
met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van
handtekeningen van notarissen
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3. Door de Commissie voorbereiding plenaire behandeling
wetsvoorstellen regentschap en ouderlijk gezag minderjarige Koning:
00 010 (R2011)

Benoeming van een regent voor het geval van erfopvolging door de Koning
die niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt

00 011

Bepaling van de jaarlijkse uitkering aan de regent

00 012

Regeling van het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning en het toezicht
daarop
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