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A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Hoofdelijke stemming
33 239

Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat
een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet,
strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de
commissaris van de Koning en de burgemeester
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstuk

34 049

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in
verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober
2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden
opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op
kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening
bankentoezicht)
II debat

33 949

Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de
Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een
regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)
III debat

33 979, N/73 en 33 979, O/76
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Brieven van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 maart en
1 april 2015 inzake voorhang in verband met een grondgebonden groei van
de melkveehouderij
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IV debat
34 045

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in
verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van
het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet
versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
34 016 (R2036)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de
mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische
misdrijven
2. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

34 058

Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee)
3. Door de vaste commissie voor Financiën:

34 100

Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de
Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de
richtlijn 2014/51/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april
2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de
Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010
wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit
(Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de
Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en
markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn)
4. Door de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking en voor Europese Zaken:

34 114

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, 207)

34 115

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië,
anderzijds (Trb. 2014, 210)

34 116

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne,
anderzijds (Trb. 2014, 160)
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