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DONDERDAG
25   oktober  2018
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Voorstel van resolutie

1. Voorstel van resolutie over het klimaatbeleid van België -
Voorbereiding van de COP 24, nr. 3319/1.
[Rapporteur : de heer Dirk Janssens]
[Toepassing van artikel 76 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
mevrouw Catherine Fonck tot de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "de verkoop van medische producten in
de supermarkten" (nr. 279).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Volksgezondheid, het
Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van 16 oktober 2018]

2. over de moties ingediend tot besluit van de interpellaties van :
- mevrouw Karine Lalieux tot de minister van Energie,

Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de
elektriciteitsvoorzieningszekerheid " (nr. 281).

- de heer Jean-Marc Nollet tot de minister van Energie,
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het dreigende
elektriciteitstekort" (nr. 282).

[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor het Bedrijfsleven, het
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de
Middenstand en de Landbouw van 17 oktober 2018]

3. over het afgehandelde voorstel van resolutie.

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 dames Gwenaëlle Grovonius, Fatma Pehlivan en de heer
Georges Dallemagne) over het Belgische ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, omtrent het
halen van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen inzake voedselzekerheid, voeding,
gendergelijkheid en empowerment voor de vrouwen, nr. 3320/1.

2. Wetsvoorstel (de dames Carina Van Cauter en Sabien Lahaye-Battheu) tot hervorming
van de assisenprocedure en houdende wijziging van diverse bepalingen met betrekking
tot strafrecht en strafvordering, nr. 3329/1.

3. Wetsvoorstel (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) tot wijziging van de wet
van 27 november 2013 houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie
aan Zijne Majesteit koning Albert II wat het bedrag van de dotatie betreft, nr. 3330/1.

4. Wetsvoorstel (mevrouw Meryame Kitir, de heer Youro Casier en mevrouw Karin Jiroflée)
tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, teneinde kinderen
schoolplichtig te maken vanaf de leeftijd van drie jaar, nr. 3334/1.


