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1. 31728  Wijziging van de Winkeltijdenwet met het oog op inkadering van de 

bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in 

verband met de toeristische aantrekkingskracht van een gemeente   

De commissie besluit om de nadere procedure aan te houden tot 18 mei 2010. 

 

2. E1000121 

De commissie stelt voor om de volgende voorstellen uit het Wetgevings- en 

werkprogramma 2010 (WWP 2010) als prioritair te selecteren: 

- Communication on the establishment of a system of enhanced policy coordination 

based on broader and deeper surveillance 

- Communication on a European Digital Agenda 

- Communication on a European Plan for Research and Innovation 

- Communication on "An Industrial Policy for the Globalised Era" 
- Relaunch of the Single Market 

- Energy Infrastructure Package: 

- Communication on Energy Infrastructure Development for the 2020/30 horizon 

- Commission staff working paper on energy infrastructure 

- Communication on the preparation of a blue print for offshore grids in the 

Northern Seas of Europe 

- Report on the state of play of smart grids 

- Communication on "A trade strategy for Europe 2020" 

- eSignature directive  

- Energy Action Plan 2011-2020 

- Proposal on transparency and integrity of wholesale market trading 

- Legislative proposal for a regulatory framework on smart grids 

- Proposal for a Cooperation Agreement with the US on enforcement of consumer 

protection laws 

- Communication on Midterm review of Small Business Act for Europe 
- Communication on Corporate Social Responsibility 

- Communication on update regulatory review of nanomaterials 

- Legislative initiative on a framework for crisis management and resolution 
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- Amendment of Directive on unfair commercial practices 

- Communication on "Reinforcing the contribution of Cohesion Policy to the sustainable 

development of the EU's regions and delivering Europe 2020" 

- Review of antitrust policy towards horizontal agreements: review of two regulations 

(R&D agreements and specialisation agreements) and Guidelines on the application of 

art. 101 TFEU to horizontal co-operation agreements 
 

Het lid Terpstra (CDA) verzoekt de commissie ESO op korte termijn een samengevat 

eindbeeld van alle door de commissies als prioritair aangemerkte WWP 2010-dossiers aan 

de fracties ter informatie te doen toekomen.  

Tevens geeft hij de commissie ESO in overweging een rangorde voor te stellen voor die 

gevallen waarin meer dan één commissie betrokken is bij een geselecteerd dossier.   

 

3. Rondvraag 

De commissie wenst bij wijze van proef kennis te nemen van de geannoteerde agenda’s 

van voor de commissie relevante Europese Raden, zoals bijvoorbeeld de Raad voor 

Concurrentievermogen. 

 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, 

Warmolt de Boer 

 


