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Lijst van besluiten

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

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstuk-
ken te doen plaatsvinden op 22 mei 2012:

Regels met betrekking tot de naleving van Europese re-
gelgeving door publieke entiteiten (Wet Naleving Europe-
se regelgeving publieke entiteiten) (32157);

Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en eni-
ge andere wetten in verband met de revitalisering van het
generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering gene-
riek toezicht) (32389);

Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een
bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte be-
roepspensioenregeling in verband met wijziging van de
markt- en overheidbepalingen (32477);

Raming der voor de Eerste Kamer in 2012 benodigde
uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvang-
sten (XCVIII, A);

b. de stemmingen over het volgende wetsvoorstel en de
volgende motie te doen plaatsvinden op 22 mei 2012:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband
met nationale visa en andere onderwerpen (31549);

Motie van het lid Schrijver (PvdA) c.s. inzake het vragen
van geen overdreven en hoge leges voor het aanvragen
van een verblijfsvergunning in Nederland (31549, E);

c. het voorbereidend onderzoek van de volgende wets-
voorstellen door de vaste commissies voor Veiligheid en
Justitie en voor Koninkrijksrelaties te doen plaatsvinden
op 22 mei 2012:

Goedkeuring van het op 1 november 2002 te Londen
tot stand gekomen Protocol van 2002 bij het Verdrag van
Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage
over zee, 1974 (Trb. 2011, 110) (33216, R1980);

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uit-
voering van het Verdrag van Athene betreffende het ver-
voer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, zo-
als gewijzigd bij het Protocol van 2002 (Trb. 2011, 110), en
ter uitvoering van Verordening (EG) 392/2009 van het Eu-
ropees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffen-
de de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers
bij ongevallen (Pb EU L 131) (33217);

d. 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 enkele onderwijswetten om te voorzien
in een brede en duurzame grondslag voor innovatie ex-
perimenten (Innovatieve experimenteerruimte onderwijs)
(33116);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wets-
voorstel door de vaste commissie voor Financiën te doen
plaatsvinden op 5 juni 2012:

Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederland-
se beroepsorganisatie van accountants en de Commis-
sie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accoun-
tantsberoep) (33025);

f. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel
te doen plaatsvinden op 19 juni 2012:

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


