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A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR
1. Stemmingen
32 376

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG)
nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per
spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69
van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)

32 376, E

Motie van het lid Smaling (SP) c.s. over het multimodaal willen aanbesteden
van het openbaar vervoer door de stadsregio Amsterdam
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

33 137

Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe

33 138

Samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en
Nieuw-Lekkerland
(hamerstukken onder voorbehoud)

32 854

Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg)

32 856

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere
wetten teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid
van de behandeling van zaken betreffende het personen- en familierecht

32 868 (R1959)

Goedkeuring van de op 14 juni 2005 te Stockholm totstandgekomen
Maatregel 1(2005)
– Bijlage VI bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag
inzake Antarctica – Aansprakelijkheid voortvloeiend uit milieubedreigende
noodsituaties (Trb. 2005, 333 en 2008, 187) en van de op 17 april 2009 te
Baltimore totstandgekomen Maatregel 15(2009)
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– Aan land gaan van personen van passagiersschepen in het gebied waarop
het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is (Trb. 2009, 218) en
Maatregel 16(2009) – Wijziging van Bijlage II bij het Protocol betreffende
milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica: Instandhouding van de
flora en fauna van Antarctica (Trb. 2009, 219)
32 869

Wijziging van de Wet bescherming Antarctica (implementatie van een viertal
Maatregelen als bedoeld in artikel IX van het Verdrag inzake Antarctica,
waarbij de bescherming van het Antarctisch gebied wordt uitgebreid)
II (onder voorbehoud)

33 065

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in
verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing
van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met
een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in
verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget
Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies
III debat
Beleidsdebat over het cultuurbeleid met de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
31 766

Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking
tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige
rechten
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