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Regeling van werkzaamheden

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:
Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.
Op verzoek van de aanvragers stel ik voor de volgende
debatten van de agenda af te voeren:
- over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan;
- over door Nederland in Afghanistan overgedragen
gevangenen;
- over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam;
- over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen
door Nederland.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:
- het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 18 februari 2017
te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de
Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45)
(35445).
Ik stel voor dinsdag 13 oktober aanstaande ook te stemmen
over:
- het wetsvoorstel Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad
van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking
bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie
("EOM") (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM) (35429);
- het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366);
- het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de
nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het
strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) (35349),
en over de daarbij ingediende moties.
Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 30196-728; 33576-196; 33576-187; 282861085; 28286-1066; 28286-1093; 35218-12; 25883-390; 352299; 35229-11; 26485-334; 25295-536; 27925-689; 29521-412;
21501-02-2198; 21501-02-2196; 29521-410; 2020Z04870;
2019Z25224; 24515-554; 31066-664; 35420-108; 35420-107;
2020Z16731; 33846-59; 35063-13; 31524-474; 35570-VIII-5;
35570-VIII-4; 35570-VIII-7; 31497-366.
Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt
besloten.
De voorzitter:
Daarmee zijn we gekomen aan het eind van de regeling
van werkzaamheden.
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