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DONDERDAG
23   november  2017
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en voorstel

1. Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende
de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat
betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het
vervroegd rustpensioen, nrs 2676/1 tot 6.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heer Stefaan
Vercamer en mevrouw Karin Temmerman]

2. Voorstel van resolutie (de heer Jean-Jacques Flahaux,
mevrouw Kattrin Jadin en de heer Richard Miller) om de
Belgische regering ertoe aan te moedigen een ambitieus
standpunt voor te staan bij de onderhandelingen over en
het sluiten van een hernieuwde Overeenkomst van Cotonou,
nrs 2150/1 tot 5.
[Rapporteurs : de heer Georges Dallemagne en mevrouw Gwenaëlle Grovonius]

3. Wetsontwerp houdende diverse financiële bepalingen,
nrs 2682/1 en 2.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Luk Van Biesen
en Roel Deseyn]

4. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 december 2016
tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in
geval van inbreuken op de scheepvaartwetten, nrs 2701/1 tot 3.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Zonder verslag]

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 Michel de Lamotte over "de noodzaak om,
onder parlementair toezicht, het Federaal Agentschap voor de
veiligheid van de voedselketen door te lichten" (nr. 233).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Volksgezondheid, het
Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van 14 november 2017]

2. over de afgehandelde wetsontwerpen en voorstel.

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



3

Bijlage

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

1. Wetsvoorstel (mevrouw Caroline Cassart-Mailleux) tot wijziging van de wet van 7
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele
veiligheid, ter precisering van de voor de politiezones en de hulpverleningszones geldende
bevoegdheidsregels inzake overheidsopdrachten, nr. 2769/1.

2. Voorstel van resolutie (mevrouw Fatma Pehlivan en de heer Dirk Van der Maelen) tot
bijtreding van de Europese resolutie van 13 september 2016 omtrent de werking van het
EU Emergency Trust Fund, nr. 2773/1.

3. Voorstel van resolutie (de heren Marcel Cheron en Stefaan Van Hecke) over
internettoegang in de treinen van de NMBS, nr. 2774/1.

4. Voorstel van resolutie (de heren Elio Di Rupo, Stéphane Crusnière en Philippe Blanchart
en mevrouw Gwenaëlle Grovonius) over de mensenrechtensituatie in de Islamitische
Republiek Iran en in het bijzonder over het geval van dr. Ahmadreza Djalili, nr. 2775/1.

5. Voorstel van resolutie (de heer Vincent Van Peteghem) over de nakende uitvoering van
de doodstraf tegen professor Ahmadreza Djalili in Iran, nr. 2776/1.

6. Voorstel van resolutie (mevrouw Gwenaëlle Grovonius, de heer Laurent Devin, mevrouw
Karine Lalieux en de heer David Geerts) betreffende een optimaal onthaal van de
treinreizigers, nr. 2777/1.


