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Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senio-
ren besloten om:

a. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen te
doen plaatsvinden op 8 mei 2012:

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband
met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Par-
lement en de Raad van de Europese Unie van 23 okto-
ber 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per
spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening
(EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr.
1107/70 van de Raad (PbEU L 315) (32376);

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisa-
tie werk en inkomen in verband met aanpassing van de
dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemers-
verzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de
opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiek-
rechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van
de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband
met de beëindiging van de inzet van het re-integratie-
budget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies
(33065);

b. de stemmingen over de volgende motie te doen plaats-
vinden op 8 mei 2012:

Motie van het lid Smaling (SP) c.s. over het multimo-
daal willen aanbesteden van het openbaar vervoer door
de stadsregio Amsterdam (32376, E);

c. de plenaire behandeling van de volgende hamerstuk-
ken te doen plaatsvinden op 8 mei 2012:

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet on-
derwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in ver-
band met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet
onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
(32892);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Fail-
lissementswet, de Pensioenwet en de Wet verplichte be-
roepspensioenregeling in verband met de implementa-
tie van richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement
en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de
Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/
EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/601/EG,
2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegd-
heden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Eu-
ropese Bankenautoriteit), de Europese toezichthoudende
autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en be-
drijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende au-
toriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) be-
treft (PbEU 2010, L 331) (Wet implementatie Omnibus I-
richtlijn) (33021);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de
Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de
herziene richtlijn prospectus (33023);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhan-
gende met de Najaarsnota) (33090-IXB);

d. het debat over mogelijke controversialiteit van (wets-
voorstellen) te doen plaatsvinden op 8 mei 2012;

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wets-
voorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Za-
ken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en
Huis der Koningin te doen plaatsvinden op 8 mei 2012:

Samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goede-
reede, Middelharnis en Oostflakkee (33175);

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wets-
voorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Za-
ken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en
Huis der Koningin te doen plaatsvinden op 15 mei 2012
(i.p.v. 8 mei 2012):

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging
op grond van inkomen) (33129);

g. de gezamenlijke plenaire behandeling van de volgende
wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 22 mei 2012:

Regels met betrekking tot de financiering van het toe-
zicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel
toezicht) (33057);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de
Wet financiële markten BES in verband met het invoeren
van een aansprakelijkheidsbeperking voor de toezichthou-
ders op de financiële markten en het opnemen van regels
met betrekking tot de beloning van dagelijksbeleidsbepa-
lers van financiële ondernemingen die staatssteun genie-
ten (Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bo-
nusverbod staatsgesteunde ondernemingen) (33058);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de
Faillissementswet, alsmede enige andere bevoegdheden
in verband met de introductie van aanvullende bevoegd-
heden tot interventie bij financiële ondernemingen in pro-
blemen (Wet bijzondere maatregelen financiële onderne-
mingen) (33059);

h. het voorbereidend onderzoek van het volgende wets-
voorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 22 mei 2012:

Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in ver-
band met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëin-
diging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Ne-
derland Wereldomroep en aanpassingen van meer techni-
sche aard (33019);

i. het voorbereidend onderzoek van het volgende wets-
voorstel door de vaste commissie voor Veiligheid en Jus-
titie te doen plaatsvinden op 5 juni 2012:

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in
verband met de aanpassing van het recht van enquête
(32887).


