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1. 33000 XIII 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw 

en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 

 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel brengt de commissie blanco eindverslag uit en stelt zij 

voor de plenaire behandeling op 24 januari 2012 te laten plaatsvinden. De fractie van de 

SP zal bij de stemming gebruik maken van de mogelijkheid een stemverklaring af te leggen. 

 

2. 33000 F 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2012 

33090 XIII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
33090 F 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

 

Met betrekking tot deze wetsvoorstellen brengt de commissie blanco eindverslag uit teneinde 

de wetsvoorstellen af te doen als hamerstuk. 

 

3. 31412 

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005 

 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel besluit de commissie op 31 januari 2012 inbreng te 

leveren voor het nader voorlopig verslag. 

 

4. 32574 

Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het 
vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere wetten  

 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel besluit de commissie op 31 januari 2012 inbreng te 

leveren voor het nader voorlopig verslag. 
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5. Wetgevingsvoorstellen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 

 

E1100571 

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse 

betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid COM(2011)625 

 

E1100582 
Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening 

voor landbouwproducten ("Integrale -GMO-verordening) COM(2011)626 

 

E1100593 

Voorstel voor een verordening inzake s teun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) COM(2011)627 

 

E1100604 

Voorstel voor een verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) COM(2011)628 

 

E1100615 

Voorstel voor een verordening houdende maatregelen inzake de vaststelling van steun en 

restituties in het kader van de gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten 

COM(2011)629 
 

E1100626 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad 

wat de toepassing van de rechtstreekse betalingen aan landbouwers voor 2013 betreft 

COM(2011)630 

 

E1100637 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de 

Raad wat de regeling op de bedrijfstoeslagregeling en de steun voor wijnbouwers betreft 

COM(2011)631 

 

De commissie besluit op 7 februari 2012 inbreng te leveren voor schriftelijke vragen aan de 

regering over deze voorstellen. 
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6. EU-strategie dierenwelzijn 

Brief van de staatssecretaris van EL&I van 22 december 2011 (31389, U) in reactie op brief 

van 21 november 2011  

 

Het lid Koffeman (PvdD) geeft aan nadere schriftelijke vragen te willen stellen. De staf zal na 

ontvangst van deze vragen per mail een conceptbrief doen rondgaan onder de commissie -

leden. 

 
7. T01281 

Voorhang AMvB integrale kostendoorberekening (31354) 

Brief - met bijlagen - van de minister van EL&I van 19 december 2011 (31354, I) ter 

uitvoering van toezegging T01281 (reactietermijn: 3 februari 2012) 

 

De commissie besluit dit agendapunt op 24 januari 2012 opnieuw te agenderen. 

 

8. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie besluit - gelet op het onderwerp - het Europese voorstel opgenomen 

onder nr. COM(2011)934/F 20/12/2011 (Proposal for a Decision of the European Parliament 

and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism) niet langer als prioritair aan te 

merken.    

b. De voorzitter van de commissie geeft aan dat de Voorzitter van de Kamer 

voornemens is een brief te sturen aan de initiatiefneemster van het voorstel van wet van tot 

wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van 
een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31571) inzake de voortzetting 

van het plenaire debat. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 


