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Regeling van werkzaamheden
De voorzitter:
Aan de orde is de regeling van werkzaamheden. Ik stel voor
toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

13; 33652-68; 29398-720; 35300-XII-23; 29453-508; 35267-10;
32813-474; 35409-11; 33529-760; 35300-XII-101; 35300-XII108; 35359-17; 33529-748; 33529-755.
Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt
besloten.

- het wetsvoorstel Tijdelijke bepalingen in verband met
maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19
voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid19) (35526);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet dieren in verband
met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving (35398);
- het wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten van het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van de
Arbeidstijdenwet (Verzamelwet IenW 2019) (35319);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet
1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU)
2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18
april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende
de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van
bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn
2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112)
(35461);
- het VAO Landbouw, klimaat en voedsel, naar aanleiding
van een algemeen overleg dat is gehouden op 1 oktober,
met als eerste spreker het lid De Groot van D66.
Op verzoek van de aanvragers stel ik voor van de agenda
af te voeren:
- het dertigledendebat over het opslaan van gegevens van
patiënten in Google Cloud;
- het dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet
brandveilig zijn.
Op verzoek van de fracties van de VVD en 50PLUS en het
lid Krol benoem ik:
- in de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid het lid
Becker tot lid in plaats van het lid Wörsdörfer en het lid
Wörsdörfer tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid
Harbers;
- in de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het lid Becker tot lid in plaats van het lid Wiersma;
- in de contactgroep Verenigd Koninkrijk het lid Van
Otterloo tot lid in plaats van het lid Van Brenk;
- in de contactgroep Frankrijk het lid Sazias;
- in de contactgroepen België, Frankrijk en de Verenigde
Staten het lid Krol.
Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 35415-3; 35412-3; 35413-3; 21501-33801; 35420-21; 35340; 35340-3; 30985-42; 30696-50; 3529811; 34700-75; 35300-85; 35373-1; 21501-02-2194; 21501-28208; 35420-105; 24202-45; 2020Z10379; 29398-820.
Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 25883-356; 29862-40; 31936-562; 31936-563; 31936569; 29984-840; 23645-699; 32861-49; 28089-143; 35200-XII-
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