
24/05/2017 210

BELGISCHE KAMER
VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

AGENDA
VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

Week van 29 mei tot 2 juni 2017
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DONDERDAG
01   juni  2017
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en voorstel

1. Wetsontwerp tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn
2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van
26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van
auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale
licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het
online gebruik ervan op de interne markt, nr. 2451/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - De Kamer heeft tot de urgentie beslist
met toepassing van artikel 51 van het Reglement - Rapporteurs : de dames Karine Lalieux en
Leen Dierick]

2. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de
verrekening van de vervroegde inning van de taks op het lange
termijnsparen, nr. 2454/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - De Kamer heeft tot de urgentie beslist
met toepassing van artikel 51 van het Reglement - Rapporteurs : de heren Benoît Piedboeuf
en Roel Deseyn]

3. Voorstel van resolutie (de heren Dirk Van der Maelen, Alain
Top, Sébastian Pirlot, Benoit Hellings, Wouter De Vriendt,
Georges Dallemagne, Marco Van Hees en Olivier Maingain)
teneinde het Rekenhof te belasten met een onderzoek naar de
budgettaire gevolgen van de mogelijke vervanging van de F-16
gevechtsvliegtuigen, nrs 885/1 tot 3.
[Rapporteur : de heer Peter Buysrogge]
[Toepassing van artikel 88 van het Reglement]

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

Naamstemmingen

1. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van
de heer Georges Dallemagne over "de bijzondere Ministerraad
Veiligheid-Justitie, inzonderheid wat de aangekondigde
maatregelen inzake cyberveiligheid betreft" (nr. 218).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 23 mei 2017]

2. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van
mevrouw Gwenaëlle Grovonius over "Palestijnse gevangenen
die in hongerstaking zijn gegaan" (nr. 214).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
van 23 mei 2017]
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3. over de motie van aanbeveling ingediend tot besluit van
de interpellatie van mevrouw Laurette Onkelinx over "het
blokkeren van de dossiers van buitenlandse beursstudenten in
de geneeskunde" (nr. 209).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Volksgezondheid, het
Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van 24 mei 2017]

4. over de afgehandelde wetsontwerpen en het afgehandelde
voorstel.

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. Voorstel van resolutie (de heer Ahmed Laaouej c.s.) over het behoud van de Belgische
Staat als enige aandeelhouder van de staatsbank Belfius, nr. 2487/1.


