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1. 29835 Wet ambulancezorg 

De commissie stelt voor het wetsvoorstel bij voorkeur plenair te behandelen op 18 

november 2008. Indien op grond van de Kameragenda behandeling op die datum niet 

meer mogelijk is, dan stemt de commissie in met behandeling op 2 december 2008.  

 

2 31046 Wijziging van de Embryowet in verband met het schrappen van de 

termijn waarbinnen een voordracht moet worden gedaan voor een koninklijk 

besluit op grond waarvan artikel 24, onderdeel a, vervalt 

De commissie besluit de memorie van antwoord af te wachten en deze te bestuderen in 

samenhang met een aantal nadere vragen die de heer SP (Peters) reeds heeft 

geformuleerd met betrekking tot dit wetsvoorstel. De staf zal zorg dragen voor 

verspreiding van de vragen van de SP per mail. 

 

 3. 31316  Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke 

gezondheid)  

De datum voor inbreng van schriftelijke vragen aan de minister voor Jeugd en Gezin wordt 

uitgesteld tot 21 oktober 2008. 

 

4. De commissie meent dat het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging 

van richtlijnen 92/79/EEG, 92/80/EEG en 95/59/EG wat betreft de structuur en de tarieven 

van de accijns op tabaksfabrikaten (COM (2008) 459)1 meer op het terrein ligt van de 

commissie Financiën en besluit het voorstel door te verwijzen naar de commissie 

Financiën.  

 

5. Er vindt een inventarisatie plaats ten behoeve van de evaluatie van het 

beleidsdebat van 30 september 2008. De globale conclusie die getrokken wordt, is dat 

beleidsdebatten op hoofdlijnen gevoerd dienen te worden met een heldere focus op 

specifieke punten.  

 

  De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en  

  Gezin,  

  Warmolt de Boer 

                                                
1  Zie dossier E080103 op www.europapoort.nl  

http://www.europapoort.nl/

