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Dinsdag 30 mei 2017

Opgesteld 24 mei 2017

A. OPENBARE BEHANDELING
Opgesteld 24 mei 2017

om 13.30 uur
1. Stemming

34 669

Regeling van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2015, houdende
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 (Stb. 2015, 315)
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I hamerstuk onder voorbehoud

34 611

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van de
richtlijn 2014/41/EU van het Europees parlement en de Raad van 3 april 2014
betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (implementatie
richtlijn Europees onderzoeksbevel)
II hamerstukken

34 596

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en
enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met
betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

34 597

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in
verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor
kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het
aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet
innovatie en kwaliteit kinderopvang)
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34 634

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige
andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de
implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële
markten (Herstelwet financiële markten 2017)

34 664

Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van
Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees parlement en de Raad van
6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en
2002/14/EG van het Europees parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en
2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263)
III debat

33 118, C

Ontwerpbesluiten Omgevingswet

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:
1. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
34 590

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in
verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees
parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor
toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op
tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94)
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