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A. OPENBARE BEHANDELING OM 9.00 UUR
1. Behandeling
32 411

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende
verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en
seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond
2. Hamerstukken

35 421

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een
opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor
commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

35 539

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020
(Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en
uitvoeringskosten stoppersregeling)

35 610

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels
voor ouderparticipatiecrèches (onder voorbehoud)
3. Stemming over het onderzoeksvoorstel

CXLIII

Verslag van de Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek
effectiviteit anti-discriminatiewetgeving
4. Stemmingen

35 042
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Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de
nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming
van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en
verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen
onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media
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35 433

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe
dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van
raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en
verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen
onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

35 042, L

Motie van het lid A.J.M. van Kesteren c.s. over een onderzoek naar de
journalistieke norm en programmering bij de NPO

35 042, M

Motie van het lid Vos c.s. over het ontwikkelen van een nieuwe grondslag
voor indexatie
5. Behandeling (onder voorbehoud)

35 604

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke
verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van
vreemdelingen af te nemen en te verwerken

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:
1. Door de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en
Omgeving:
35 293

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht
motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het
alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

35 461

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)
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