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Vergaderjaar 2016–2017

Agenda

Dinsdag 23 mei 2017

Opgesteld 18 mei 2017

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Stemmingen
34 295

Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de
melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

34 532

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel
van fosfaatrechten

34 295 / 34 532, J

Motie van het lid Vos (GroenLinks) c.s. over een regeling voor fosfaatrechten
voor biologische melkveebedrijven

34 295 / 34 532, K

Motie van het lid Meijer (SP) c.s. over een publieke fosfaatbank

34 295 / 34 532, L

Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over wettelijke uitgangspunten voor
een plan van aanpak voor weidegang en maximale melkproductie per koe
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

34 432

Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet
natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter
beheersing van het legaal wapenbezit

34 472

Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het
opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en
bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve
exotische vectoren

34 479

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet
verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)
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34 651

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdende
aanvullende regels in verband met de automatische uitwisseling van
inlichtingen met betrekking tot landenrapporten (Wet aanvullende regels
uitwisseling landenrapporten)
II debat

34 568

Wijziging van de Financiële-verhoudingswet in verband met een
vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds
III debat

34 669

Regeling van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2015, houdende
goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne,
anderzijds (Stb. 2015, 315)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:
1. Door de vaste commissie voor Financiën:
34 634

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige
andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de
implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële
markten (Herstelwet financiële markten 2017)
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