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VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

Week van 13 tot 17 februari 2017
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DONDERDAG
16   februari  2017
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Voorstellen

1. Voorstel van resolutie (mevrouw Annemie Turtelboom, de
heren Tim Vandenput en Peter Luykx, mevrouw Rita Bellens
en de heer Peter De Roover) over het bevriezen van
de toetredingsprocedure van Turkije tot de Europese Unie,
nrs 2080/1 en 2.
[Rapporteur : de heer Stéphane Crusnière]

2. - Wetsvoorstel (de dames Valerie Van Peel, Sarah Smeyers
en Karolien Grosemans en de heren Koen Metsu en
Peter Buysrogge) tot wijziging van het Wetboek van
Strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te
bevorderen, nrs 2050/1 tot 7.

- Wetsvoorstel (de dames Valerie Van Peel, Sarah Smeyers
en Karolien Grosemans) tot wijziging van de Organieke
wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn om de strijd tegen terroristische
misdrijven te bevorderen, nrs 1687/1 tot 3.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Benoit Hellings,
Gilles Vanden Burre en Stéphane Crusnière]

Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)
(zie bijlage)

Naamstemmingen

1. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie
van mevrouw Barbara Pas over "de problematiek van de
"plaasmoorde" (systematische moorden op vooral blanke
boeren, hun familie en hun personeel) in Zuid-Afrika" (nr. 154).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
van 8 februari 2017]

2. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van
mevrouw Barbara Pas over "de onaanvaardbare adviespraktijk
van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht inzake een aantal
gewestelijke diensten die onder artikel 35 § 1 van de taalwet in
bestuurszaken vallen" (nr. 197).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 8 februari 2017]
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3. over de afgehandelde voorstellen.

om 18.05 uur Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van
14.15 uur.
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Bijlage

Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)

1. Wetsvoorstel (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) tot wijziging van de
wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken wat betreft het toezicht
op de uitvoering van deze wetten, nr. 2299/1.

2. Voorstel (de heren Gilles Vanden Burre en Kristof Calvo c.s.) tot wijziging van het
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, teneinde het petitierecht uit te
breiden, nr. 2300/1.

3. Wetsvoorstel (mevrouw Kattrin Jadin en de heren David Clarinval, Damien Thiéry,
Luc Gustin, Benoît Piedboeuf en Denis Ducarme) tot instelling van een verbod
op de vervaardiging en commercialisering van ongeacht welk systeem van
hangjongerenverjager, nr. 2302/1.

4. Wetsvoorstel (de heren Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Jean-Marc Nollet en Georges
Gilkinet en de dames Anne Dedry en Muriel Gerkens) tot wijziging van het Gerechtelijk
Wetboek en het Burgerlijk Wetboek, teneinde het recht van milieuverenigingen om in
rechte op te treden uit te breiden en procedures inzake objectieve milieuaansprakelijkheid
mogelijk te maken, nr. 2303/1.

5. Voorstel van resolutie (de heren Damien Thiéry, Benoît Piedboeuf, Luc Gustin
en Denis Ducarme) betreffende de uitstippeling van een beleid ter bestrijding van
medicatieresistente epilepsie, nr. 2304/1.


