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Hamerstukken
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 2 oktober 2013
te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014,
74) ( 34235 -(R2053));
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel
toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU
van het Europees Parlement en de Raad van 25 november
2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt,
houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG,
2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr.
1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG
(PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn
betaaldiensten) ( 34813 );
- het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet houdende
maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de
processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven
van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten
uitgebrachte stemmen ( 35011 );
- het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren
( 35012 );
- het wetsvoorstel Aanpassing van een aantal wetten op
het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken
en leemten ( 34987 ).
Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.
De voorzitter:
De leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie en
de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van
Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden
zich niet met het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 2
oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol
nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en
Trb. 2014, 74) (34235) te hebben kunnen verenigen.
De leden van de fracties van de PvdD en de PVV wordt
conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het
wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht,
de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter
implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende
wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en
2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende
intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337)
(Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten) (34813)
te hebben kunnen verenigen.
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