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A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Hamerstukken
CXL, A

Raming der voor de Eerste Kamer in 2021 benodigde uitgaven, evenals
aanwijzing en raming van de ontvangsten

35 225

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de
Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en
executierecht

35 289

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en
beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in
verband met bijzondere omstandigheden
2. Stemming

35 174

Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het
opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede
graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is
van zorgbehoefte
3. Debat

35 283

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging
Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en
gas)
4. Debat

35 292
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Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de
Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU
betreffende energie-efficiëntie
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5. Debat
35 210 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
(VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:
1. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
35 358

Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de
Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend
verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele
andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957
van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met
het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet
herziene detacheringsrichtlijn)
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