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A. OPENBARE BEHANDELING OM 11.30 UUR (ONDER VOORBEHOUD)
1. Verkiezing 1e en 2e Ondervoorzitter
2. Stemming
33 882

Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter
aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en
ernstige overlast
3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken

33 809

Goedkeuring van het op 15 juni 2005 te ’s Gravenhage tot stand gekomen
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Republiek Chili houdende herziening van het Verdrag inzake sociale
zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili,
getekend te Santiago op 10 januari 1996 (Trb. 2005, 194)

34 081

Implementatie van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees parlement en de
Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de
euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van
Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (PbEU L 151/1)
II debat (incl. eventuele stemmingen) onder voorbehoud

33 308
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Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband
met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar
bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet
auteurscontractenrecht)
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III gezamenlijk debat
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)
IV debat (incl. eventuele stemmingen) onder voorbehoud

34 178

Goedkeuring en uitvoering van het op 2 maart 2015 te Veenhuizen tot stand
gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk
Noorwegen inzake het gebruik van een penitentiaire inrichting in Nederland
voor de tenuitvoerlegging van bij Noorse vonnissen opgelegde
vrijheidsstraffen (Trb. 2015, 37)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN
1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:
34 059

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene
wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het
procesrecht

34 138

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met
vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en
cassatie
2. Door de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke
Ordening:

34 042

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van
delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van
vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar
vervoer
3. Door de vaste commissie voor Financiën:

34 155

Goedkeuring van de op 21 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen
Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen
aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Trb. 2014, 146)
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