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A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen
33 508

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in
verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van
medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen die de leeftijd van
zestien jaar nog niet hebben bereikt of die wilsonbekwaam zijn

33 131

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een
constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen
vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste
Kamer

34 341

Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in
overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het
opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire,
Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun
algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van
de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer)

34 459

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het
toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst

34 459, D

Motie van het lid Sietsma (ChristenUnie) c.s. over het respecteren van de
autonomie van de omroepen
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen
I hamerstukken

34 128
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Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en
het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij
toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over
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gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer
van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven
(PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken
34 347

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en
beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het
beroepsonderwijs

34 461

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het verschuldigde
loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een
overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het
doen vervoeren van goederen over de weg
II hamerstuk (onder voorbehoud)

34 365

Uitvoering van de op 28 juni 2006 te Wenen tot stand gekomen
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het
Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de
lidstaten van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen (Pb EU L 292)
III re- en dupliek

32 550

Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de
Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in
overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van
werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren)
IV heropening (incl. stemming)

33 509, S

Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. over toegang tot medische dossiers
ook decentraal via bij de arts vastgelegde toestemmingen en autorisaties
mogelijk te houden

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
33 506

Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de
orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief
donorregistratiesysteem
2. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

33 996

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en
enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op
afstand

34 218

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de
rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een
eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een
onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet
continuïteit ondernemingen I)
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