
DAGSORDEN
FOR FOLKETINGET

TORSDAG DEN 24. APRIL 2014 KL. 10.00 NR. 79

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 28:
Forespørgsel til transportministeren om
materielsituationen på jernbanen.
Af Kristian Pihl Lorentzen (V), Kim Christiansen (DF),
Villum Christensen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Anmeldelse 22.04.2014).

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 29:
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om
bankunionen.
Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 22.04.2014).

3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 30:
Forespørgsel til statsministeren om rigsfællesskabets
muligheder og udfordringer.
Af Flemming Møller Mortensen (S), Claus Hjort
Frederiksen (V), Søren Espersen (DF), Christian Friis
Bach (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Finn Sørensen
(EL), Villum Christensen (LA), Per Stig Møller (KF),
Edmund Joensen (SP), Sjúrður Skaale (JF), Doris
Jakobsen (SIU) og Sara Olsvig (IA) m.fl.
(Anmeldelse 22.04.2014).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 122:
Forslag til lov om ændring af lov om scenekunst.
(Indførelse af samtidighed i perioderne for
egnsteateraftaler, præcisering af grundlag for
refusionsberettigelse m.v.).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 29.01.2014. 1. behandling 18.02.2014.
Betænkning 19.03.2014. 2. behandling 08.04.2014.
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 177:
Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og
ligningsloven. (Supplerende miljømæssige
vurderinger, bemyndigelser til at fastsætte regler om
forurening og gener fra byggepladserne,
kompensation til metrobyggepladsernes naboer,
skattefritagelse for kompensation m.v.).
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 09.04.2014).

6) Forespørgsel nr. F 19:
Forespørgsel til ministeren for sundhed og
forebyggelse om livstruende sygdomme.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 20.02.2014. Fremme 25.02.2014).
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 29. april
2014].

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 160:
Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og
ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis
udbetaling af børnebidrag. (Ophævelse af
optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og
børnetilskud og indførelse af bopælskrav også for
børn omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om
koordinering af de sociale sikringsordninger).
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 25.03.2014).

PUNKT 1-3 BEHANDLES SAMMEN.
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FORESPØRGSEL NR. F 19:

Forespørgsel til ministeren for sundhed og
forebyggelse:
Hvilke oplysninger kan regeringen give om den
forebyggende og lindrende indsats for mennesker med
livstruende sygdomme, og mener regeringen i den
forbindelse, at mennesker med livstruende sygdomme
er stillet lige, når det gælder denne forebyggelse og
smertelindring?
Af Liselott Blixt (DF), Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik
Thulesen Dahl (DF) og Mette Hjermind Dencker (DF).
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