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Regeling van werkzaamheden
De voorzitter:
Dan is nu aan de orde een korte regeling van werkzaamheden.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt
besloten.
De voorzitter:
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze korte
regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:
- het wetsvoorstel Uitvoering van Verordening (EU)
2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17
mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige
ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PbEU,
L 130) (Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen)
(35506);
- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35567);
- het VAO Gezond en veilig werken, met als eerste spreker
de heer Van Kent namens de SP.
Ik stel voor dinsdag 17 november aanstaande ook te stemmen over de volgende wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele
andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht
en nadeelcompensatierecht (35256);
- Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting
collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317);
- Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten
(tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere
onderwerpen) (35348);
- Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige
rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en
naburige rechten in verband met de implementatie van
Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de
Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige
rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging
van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet
richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt)
(35454);
- Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband
met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan
scholen in het funderend onderwijs (35352), en de daarbij
ingediende moties.
Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 29689-1083; 31865-170; 32827-183;
32827-180; 32800-63; 30821-118; 35570-I-9; 25074-195;
31936-815; 2020Z18429; 2020Z19016; 33529-802.
Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende
door hen ingediende motie opnieuw aan te houden: 3497227.
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