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Vergaderjaar 2018–2019

Herziene agenda

Dinsdag 14 mei 2019

Opgesteld 14 mei 2019
Tweede herziene agenda in verband
met vervanging naam initiatiefnemer
Van Oosten door Van Wijngaarden
bij wetsvoorstel 34 231.

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
I. Hamerstukken
35 108

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten in
verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het
Europees parlement en de Raad 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat
moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden
aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden
toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168)
(Wet implementatie prospectusverordening)

35 116

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter
implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees parlement en de
Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die
verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132)
II. Stemming

34 453

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en
het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van
kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de
bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)
III. Hoofdelijke stemming

34 506

Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht
ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van
kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid)
IV. Debat

34 231
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Voorstel van wet van de leden Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen tot
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten
in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet
herziening partneralimentatie)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:
1. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
35 043

Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet
medische hulpmiddelen)
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