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1) 1. behandling af lovforslag nr. L 67:
Forslag til lov om ændring af lov om en
rejsegarantifond. (Dækning af tab ved køb af flyrejser
i tilfælde af rejseudbyderens konkurs m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass
Larsen).
(Fremsættelse 12.11.2014).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 73:
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel
virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om
betalingstjenester og elektroniske penge og
forskellige andre love. (Erstatningsansvar ved
handlinger i strid med god skik-reglerne,
forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om
grundkursus til bestyrelsesmedlemmer,
brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og
udstedelse af elektroniske penge m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass
Larsen).
(Fremsættelse 14.11.2014).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 54:
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes
styrelse og regionsloven. (Mulighed for indgåelse af
aftale om grænsependleres ret til fravær fra arbejdet
og afskaffelse af dispensation bl.a. for
ikkekommunalbestyrelses-/ikkeregionsrådsmedlemmer
som medlemmer i udvalg).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten
Østergaard).
(Fremsættelse 05.11.2014).

4) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 25:
Forslag til folketingsbeslutning om et dansk militært
bidrag til NATO's Resolute Support Mission i
Afghanistan.
Af udenrigsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 13.11.2014).

5) Forespørgsel nr. F 5:
Forespørgsel til udenrigsministeren om ISIL, Tyrkiets
relation til ISIL og Danmarks relation til Tyrkiet.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og Pernille Skipper (EL).
(Anmeldelse 21.10.2014. Fremme 23.10.2014).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 2.
december 2014.

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 69:
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændret
aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for
kørekort m.v.).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 13.11.2014).

FORESPØRGSEL NR. F 5:

Forespørgsel til udenrigsministeren:
Hvad kan udenrigsministeren oplyse om den
foreløbige status på kampen mod ISIL, herunder
Tyrkiets relation til ISIL, formodningerne om en mulig
tyrkisk fangeudveksling med ISIL og den konkrete sag
om den danske statsborger mistænkt for
attentatforsøg, samt Danmarks relation til Tyrkiet og
støtte til progressive kræfter, der kæmper mod ISIL og
for demokrati, ligestilling og mangfoldighed?
Af Nikolaj Villumsen (EL) og Pernille Skipper (EL).
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