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TIRSDAG DEN 7. NOVEMBER 2017 KL. 13.00 NR. 14

1) Spørgetime med statsministeren.

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8:
Forespørgsel til ældreministeren om ældreområdet.
Af Jeppe Jakobsen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 02.11.2017).

3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 9:
Forespørgsel til udenrigsministeren om
investeringsforeningers og kommuners investeringer i
virksomheder med aktiviteter i ulovlige bosættelser.
Af Nikolaj Villumsen (EL), Rasmus Nordqvist (ALT),
Martin Lidegaard (RV) og Holger K. Nielsen (SF).
(Anmeldelse 02.11.2017).

4) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10:
Forespørgsel til statsministeren om regeringens
værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger
af indvandringen.
Af Christian Langballe (DF) m.fl.
(Anmeldelse 02.11.2017).

5) 2. behandling af lovforslag nr. L 39:
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af
vedvarende energi. (Indsættelse af frister for tilsagn
om støtte, nettilslutning og ansøgning om udbetaling
af støtte samt puljer i visse støtteordninger,
midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden
elproduktionstilladelse, ophævelse af solcellepuljen
for 2017 og nedjustering af balancegodtgørelse m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars
Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017.
Betænkning 02.11.2017).

6) 2. behandling af lovforslag nr. L 4:
Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven
og brændstofforbrugsafgiftsloven. (Ændring af
registreringsafgiften, ændring af fradrag for
sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg
for energieffektivitet, stramning af regler om leasing
m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og
forhøjelse og øget differentiering af
brændstofforbrugsafgift m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 03.10.2017. 1. behandling 25.10.2017.
Betænkning 02.11.2017. Ændringsforslag nr. 20 af
03.11.2017 uden for betænkningen af
skatteministeren (Karsten Lauritzen)).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 56:
Forslag til lov om ændring af lov om hunde.
(Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i
særlige tilfælde).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde
Larsen).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 24.10.2017.
Betænkning 01.11.2017).

8) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 2:
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af
vederlaget til borgmestre og regionsrådsformænd for
hverv som følge af det politiske hverv.
Af Pelle Dragsted (EL) m.fl.
(Fremsættelse 04.10.2017).

9) 1. behandling af lovforslag nr. L 72:
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov
om hold af dyr. (Uddannelseskrav og offentliggørelse
af kontrolresultater).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde
Larsen).
(Fremsættelse 26.10.2017).

10) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 15:
Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af
en 10-årig skovplan, der skal få Danmark tilbage på
sporet med hensyn til en fordobling af skovarealet.
Af Søren Egge Rasmusen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 10.10.2017).
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11) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 16:
Forslag til folketingsbeslutning om et loft over antal
elever i en folkeskoleklasse.
Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.
(Fremsættelse 12.10.2017).

12) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 17:
Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe de
obligatoriske nationale test og stoppe Danmarks
deltagelse i PISA-undersøgelserne.
Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.
(Fremsættelse 12.10.2017).

PUNKT 2-4 BEHANDLES SAMMEN.
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