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FOR FOLKETINGET

TIRSDAG DEN 3. NOVEMBER 2015 KL. 13.00 NR. 10

1) Spørgetime med statsministeren.

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 5:
Forespørgsel til sundheds- og ældreministeren om
manglen på praktiserende læger, herunder i landets
yderområder og socialt belastede områder.
Af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF).
(Anmeldelse 29.10.2015).

3) Spørgsmål om meddelelse af orlov og
indkaldelse af stedfortræder for medlemmer af
Folketinget Astrid Krag (S) og medlem af
Folketinget Rune Lund (EL) og medlem af
Folketinget Roger Matthisen (ALT).

4) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortrædere som midlertidige
medlemmer af Folketinget.

5) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 4
[afstemning]:
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om en
arbejdsløshedsdagpengereform.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 20.10.2015. Fremme 22.10.2015.
Forhandling 30.10.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 3
af Hans Andersen (V), Leif Lahn Jensen (S), Bent
Bøgsted (DF) og Sofie Carsten Nielsen (RV). Forslag
til vedtagelse nr. V 4 af Finn Sørensen (EL),
Josephine Fock (ALT) og Karsten Hønge (SF).
Forslag til vedtagelse nr. V 5 af Joachim B. Olsen
(LA) og Rasmus Jarlov (KF)).

6) Eneste behandling af beslutningsforslag nr. B
24:
Forslag til folketingsbeslutning vedrørende valg af
Folketingets ombudsmand.
Af Retsudvalget.
(Forslag som fremsat (i betænkning) 29.10.2015.
Anmeldelse (i salen) 30.10.2015).

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 33:
Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Fri
adgang til og fra ankomst- og afgangsterminaler,
trafikledelsesordninger på flyvepladsernes områder og
opkrævning af betalinger).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian
Schmidt).
(Fremsættelse 29.10.2015).

8) 1. behandling af lovforslag nr. L 32:
Forslag til lov om anerkendelse af visse uddannelses-
og erhvervsmæssige kvalifikationer.
Af uddannelses- og forskningsministeren (Esben
Lunde Larsen).
(Fremsættelse 29.10.2015).

9) 1. behandling af lovforslag nr. L 31:
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.
(Risikobaseret tilsyn, offentliggørelse af navne på
virksomheder under skærpet tilsyn, skærpelse af
straffen og offentliggørelse af arbejdspladsvurdering
vedrørende elektromagnetiske felter m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 29.10.2015).

10) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 17:
Forslag til folketingsbeslutning om en parallelaftale
om Europol.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Fremsættelse 23.10.2015).
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