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Vergaderjaar 2015–2016

Agenda

Dinsdag 27 oktober 2015

Opgesteld 22 oktober 2015

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR
1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstukken
34 198

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het
terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)

34 204

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van verordening
(EU) nr. 909/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014
betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie,
betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen
98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PbEU 2014, L
257) (Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen)
II hamerstuk onder voorbehoud

33 815

Goedkeuring van het op 29 november 2012 te Washington tot stand gekomen
Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de
regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake wetenschappelijke en
technologische samenwerking betreffende nationale en civiele veiligheid
(Trb. 2012, 227 en 2013, 149)
III debat

30 538
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Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van
het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband
met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke
rechtspersonen en hun leidinggevers
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
33 508

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in
verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van
medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen die de leeftijd van
zestien jaar nog niet hebben bereikt of die wilsonbekwaam zijn
2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

34 194

Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met
harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van
arbeidsbeperkten
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