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Vergaderjaar 2013–2014

Agenda

Maandag 18 november en dinsdag 19 november 2013

Opgesteld 14 november 2013

A. OPENBARE BEHANDELING
Aanvang maandag 18 november 2013 om 19.00 uur
Voortgang op dinsdag 19 november 2013 om 09.00 uur
1. Debat
33 192

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van
het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband
met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

33 632

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten
(Wijzigingswet financiële markten 2014)

33 780

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de
incidentele suppletoire begroting)
II stemmingen

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

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 / 33 514 (R1998), G

Motie van het lid Quik-Schuijt c.s. over installatie van een brede
multidisciplinaire Staatscommissie over de verhouding tussen juridische,
biologische en sociale ouders van kinderen
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33 293

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

33 293, E

Motie van het lid Strik c.s. over het waarborgen van de huidige criteria voor
toelating volgens het traumatabeleid

33 293, F

Motie van het lid Strik c.s. over nieuwe aanvragen tot gezinshereniging van
asielstatushouders

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)

33 467 / 33 591, D

Motie van het lid Ganzevoort c.s. over de erkenning en handhaving van
fundamentele vrijheden en mensenrechten

33 501

Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een
postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht
III debat
Algemene financiële beschouwingen
IV debat

33 253

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten
zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico’s
voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van
procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg
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