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Vergaderjaar 2018–2019

Agenda

Maandag 20 mei en dinsdag 21 mei 2019

Opgesteld 16 mei 2019

A. OPENBARE BEHANDELING
Maandag 20 mei 2019 aanvang: 14.00 uur
Dinsdag 21 mei 2019 aanvang: 09.30 uur
I. Hamerstukken onder voorbehoud
35 042, B

Voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de
Raad van State over het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in
verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering
van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen,
modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster,
alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het
Commissariaat voor de Media

CXXXV, A

Raming der voor de Eerste Kamer in 2020 benodigde uitgaven, evenals
aanwijzing en raming van de ontvangsten

35 075

Regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen (Waarborgwet
20.)

35 151

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar
2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse
Eilanden)
II. Hamerstukken

34 858

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in
zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

34 982

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES
in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen
binnenbrengen van verboden voorwerpen

35 070

Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015 en de Jeugdwet in verband met het centraliseren van tolkvoorzieningen
ten behoeve van de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de deelname
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aan het maatschappelijk verkeer van personen met een auditieve beperking,
van de luisterlijnen voor volwassenen en jeugdigen en van het vertrouwenswerk jeugd (Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en
werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd)
III. Stemmingen
CXXXIV, B

Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de
vaststelling van een Gedragscode integriteit Eerste Kamer met toelichting

34 231

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)

34 775, E

Motie van het lid Kox (SP) c.s. over actieve inzet voor een kernwapenvrije
wereld
IV. Debat

35 013

Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van
woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het
verduurzamen van het energiegebruik
V. Debat

34 534

Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber,
Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het
ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen
van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde
opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken
(Klimaatwet)
VI. Debat

35 074

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen
en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele
arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en
Omgeving:
34 986

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten
over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van
overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet
Omgevingswet)
2. Door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

35 058

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel
toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn
2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017
tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)
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