BELGISCHE KAMER
VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

AGENDA
VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

Week van 28 juni tot 2 juli 2021
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WOENSDAG
30 juni 2021
om 14.15 uur

-

-

-

Wetsontwerp betreffende de maatregelen van bestuurlijke
politie tijdens een epidemische noodsituatie, nr. 1951/1 tot
13.
Wetsvoorstel (de heren Peter De Roover, Joy Donné,
Koen Metsu, Theo Francken en Christoph D'Haese en
mevrouw Sophie De Wit) betreffende de vaststelling van
een crisistoestand, nrs 1814/1 en 2.
Wetsvoorstel (mevrouw Vanessa Matz, de heren Georges
Dallemagne, Josy Arens en Maxime Prévot en mevrouw
Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 15 mei 2007
betreffende de civiele veiligheid, teneinde de uitwerking
van in uitzonderlijke omstandigheden genomen ministeriële
besluiten te beperken in de tijd, nrs 1823/1 en 2.
Wetsvoorstel (François De Smet, Sophie Rohonyi) teneinde
in een sanitaire noodtoestand het democratisch debat
tussen de regering en het Federaal Parlement gaande te
houden, nr. 1883/1 en 2.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Melissa
Depraetere, de heer Peter De Roover, mevrouw Nathalie Gilson en de heer Hervé Rigot]
[De Kamer heeft tot de urgentie beslist met toepassing van artikel 51 van het Reglement]

DONDERDAG
01 juli 2021
om 14.15 uur

Eedafleggingen
Mondelinge vragen
Wetsontwerpen en voorstellen van resolutie
1.

-

-

Wetsontwerp
houdende
tijdelijke
ondersteuningsmaatregelen
ten
gevolge
van
de
COVID-19pandemie, nrs 2002/1 tot 5.
Wetsvoorstel (mevrouw Florence Reuter, de heer Benoît
Piedboeuf en mevrouw Marie-Christine Marghem) tot
wijziging van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse
dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19
pandemie, teneinde de maatregel inzake de terugbetaling
van de reeds betaalde accijnzen op niet-verbruikt tankbier
en bier in vaten te verlengen, nrs 2006/1 en 2.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heer Jean-Marc
Delizée, mevrouw Leen Dierick, de heer Dieter Vanbesien en mevrouw Anja Vanrobaeys]

2.

Voorstel van resolutie (mevrouw Kattrin Jadin, de heer Michel
De Maegd, mevrouw Goedele Liekens en de heren Benoît
Piedboeuf en Jasper Pillen) betreffende het opnieuw aanhalen
van de trans-Atlantische betrekkingen na de Amerikaanse
verkiezingen, nrs 1714/1 tot 5.
[Rapporteur : de heer André Flahaut]
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3.

Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2019/878 van het
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019, van richtlijn
2019/879 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei
2019, van richtlijn 2019/2034 van het Europees Parlement en
de Raad van 27 november 2019, van richtlijn 2019/2177 van het
Europees Parlement en de Raad van 19 december 2019, van
richtlijn 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van
16 februari 2021 en houdende diverse bepalingen, nrs 1999/1
tot 3.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Steven Matheï]

4.

Voorstel van resolutie (mevrouw Kattrin Jadin, de heren
Denis Ducarme, Christophe Bombled, Benoît Piedboeuf, André
Flahaut, Hendrik Bogaert, Jasper Pillen en Kris Verduyckt,
mevrouw Julie Chanson en de heer Wouter De Vriendt)
waarbij wordt aangestuurd op een versterking van het
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de
Europese Unie voor de periode 2020-2024, nrs 1732/1 tot 4.
[Rapporteur : de heer Guillaume Defossé]

5.

Voorstel van resolutie (de heer Daniel Senesael, mevrouw
Mélissa Hanus, de heren Malik Ben Achour, Patrick Prévot en
Hervé Rigot en mevrouw Laurence Zanchetta) betreffende meer
transparantie inzake de productie en het gebruik van PFAS,
nrs 1546/1 tot 4.
[Rapporteur : de heer Kris Verduyckt]

6.

Voorstel van resolutie (de dames Séverine de Laveleye,
Barbara Creemers, Laurence Hennuyn en Evita Willaert, de
heer Stefaan Van Hecke en mevrouw Marie-Colline Leroy)
over het ondersteunen en implementeren van de Europese
biodiversiteitsstrategie met het oog op de bescherming van de
biodiversiteit, nrs 1522/1 tot 4.
[Rapporteur : de heer Wouter Raskin]

7.

Voorstel van resolutie (de heren Reccino Van Lommel, Kurt
Ravyts en Erik Gilissen en mevrouw Barbara Pas) houdende
het stimuleren van de uitrol van waterstoftechnologie ter
bevordering van de energieopslag en het gebruik van waterstof
als flexibele energiedrager, nrs 1603/1 en 2.
[Rapporteur : de heer Bert Wollants]
[Toepassing van artikel 88 van het Reglement]

Geheime stemming over de naturalisaties, nrs 2058/1 en 2.
Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)
(zie bijlage)
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Naamstemmingen
1.

over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de
heer Frank Troosters over "het voorzien van extra Kust-Express
treinen vanuit Limburg" (nr. 139).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven
en Federale Instellingen op 22 juni 2021]

2.

over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie
van mevrouw Marijke Dillen over "de opvolging van de
aanbevelingen van de HRJ 'Bijzonder onderzoek naar het
dossier Bakelmans'" (nr. 140).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie Justitie op 23 juni 2021]

3.

over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van
mevrouw Katleen Bury over "Ransomware - opvolging door
Justitie" (nr. 141).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie Justitie op 23 juni 2021]

4.

over de moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:
de heer Nabil Boukili over "de hulp aan de slachtoffers van
de aanslagen van 22 maart 2016" (nr. 143);
mevrouw Sophie Rohonyi over "de steun voor de
slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016" (nr. 144).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie Justitie op 23 juni 2021]

5.

om 18.05 uur

over de afgehandelde wetsontwerpen en de afgehandelde
voorstellen.

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 Vanessa Matz, de heer Maxime Prévot en mevrouw Catherine
Fonck) tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de minimumstraffen voor belaging
te verdubbelen, wanneer die belaging heeft geleid tot de zelfdoding van het slachtoffer,
nr. 2081/1.

2.

Wetsvoorstel (mevrouw Kim Buyst, de heer Nicolas Parent, mevrouw Barbara Creemers
en Laurence Hennuy, de heer Kristof Calvo, mevrouw Cécile Cornet en de heren Guillaume
Defossé, Stefaan Van Hecke, Albert Vicaire en Samuel Cogolati) tot wijziging van de wet
van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen met het oog op volledig rookvrije
perrons, nr. 2082/1.

3.

Voorstel tot wijziging van artikel 67 van het Reglement van de Kamer van
volksvertegenwoordigers (mevrouw Eliane Tillieux) wat de proportionaliteit van de
opgelegde sancties betreft, nr. 2083/1.

4.

Wetsvoorstel (de heren Gilles Vanden Burre en Stefaan Van Hecke en mevrouw Julie
Chanson) tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid
van bestuur, teneinde de beslissingen van de Commissie voor de toegang tot
bestuursdocumenten afdwingbaar te maken, nr. 2086/1.

5.

Voorstel van resolutie (de heren Guillaume Defossé en Wouter De Vriendt, mevrouw
Julie Chanson, de heren Samuel Cogolati en Dieter Vanbesien, de dames Evita Willaert,
Laurence Hennuy, Séverine de Laveleye en Eva Platteau en de heer Nicolas Parent)
betreffende een internationaal verbodsverdrag op dodelijke autonome wapensystemen,
nr. 2087/1.

6.

Wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck) tot wijziging van de herstelwet van 22 januari
1985 houdende sociale bepalingen, teneinde de duur van het thematisch verlof voor
mantelzorgers te verlengen, nr. 2088/1.

7.

Wetsvoorstel (de dames Maggie De Block en Nathalie Muylle) houdende een verbetering
en verfijning van het sui generis-statuut van de artsen-specialisten in opleiding, zowel op
het vlak van sociale bescherming als inzake arbeidsrechtelijke regels, nr. 2089/1.

