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Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Auteurswet, de Wet
op de naburige rechten en de Databankenwet ter imple-
mentatie van Richtlijn (EU) 2017/1564 van het Europees
Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake
bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde
werken en ander materiaal die door het auteursrecht en
naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen
die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een lees-
handicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van
het auteursrecht en de naburige rechten in de informatie-
maatschappij (PbEU L242/6), alsmede ter uitvoering van
Verordening (EU) 2017/1563 van het Europees Parlement
en de Raad van 13 september 2017 inzake de grensover-
schrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen
van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken
en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige
rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind
zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap
hebben (PbEU L242/1) (Wet ter implementatie leesgehan-
dicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenveror-
dening) (  34912  );

- het wetsvoorstel Uitvoering van de Verordening (EU)
nr. 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering
van de nauwere samenwerking op het gebied van de
bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van
huwelijksvermogensstelsels (PbEU 2016, L 183) en de
Verordening (EU) nr. 2016/1104 van de Raad van 24 juni
2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het
gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het
gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregi-
streerde partnerschappen (PbEU 2016, L 183) (Uitvoerings-
wet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verorde-
ning vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde part-
nerschappen) (  34795  ).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en, na
goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aange-
nomen.
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