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1. 31389 

Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen 

(Wet dieren)  

Brief van de staatssecretaris van EL&I van 13 april 2011 (31389, H) naar aanleiding plenair 

debat van 12 april 2011. 

De commissie neemt kennis van de brief en stelt voor de plenaire behandeling van het 

wetsvoorstel te hervatten op 24 mei 2011. 

 

2. Vangst verontreinigde aal 

Brief van de staatssecretaris van EL&I , mede namens de minister van VWS, van 8 april 2011 

naar aanleiding van brief van 29 maart 2011 (32658, C) 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. 

 

3. E100041A1 

Commissiemededeling inzake de vrijheid die de lidstaten moeten hebben om besluiten te 

nemen over de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen (COM(2010)380) 

E100041B2 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de 

mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te 

verbieden (COM(2010)375) 

Brief, met bijlage, van de staatssecretaris van EL&I van 12 april 2011 (32472, C) in reactie 

op brief van 28 februari 2011. 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. 

 

4. Voorhang3 ontwerpbesluit gewasbescherming  

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 29 maart 

2011 (32372, 47) 

Het lid Koffeman (PvdD) geeft aan een aantal vragen te willen stellen. Een conceptbrief zal 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
3  Voorhang op basis van de artikelen 28, derde lid, 75, tweede lid, en 80, negende lid, van de Wet 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede op grond van artikel 21.6 in samenhang met de 
artikelen 8.40 en 10.32 van de Wet milieubeheer. 
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zo spoedig mogelijk onder de commissieleden circuleren, om andere fracties de gelegenheid 

te geven zich bij de vragen aan te sluiten. 

 

5. Evaluatie nieuwe Europese werkwijze Eerste Kamer 

Bespreking van het eindverslag van de vaste commissie voor Europese 

Samenwerkingsorganisaties inzake de evaluatie van de nieuwe Europese werkwijze van de 

Eerste Kamer 

De commissie ondersteunt de aanbevelingen ten aanzien van de Europese werkwijze van de 

Eerste Kamer. Het lid Peters (SP) merkt op dat de Europese werkwijze op langere termijn 

verdere evaluatie behoeft. 

 

6. Mededelingen en rondvraag 

a. Op verzoek van het lid Benedictus (CDA) zal het Europese voorstel voor een 

verordening houdende maatregelen met betrekking tot de vaststelling van steun, restituties 

en prijzen in het kader van de integrale gemeenschappelijk ordening van de landbouw-

markten (COM(2011)193/F) van 11 april 2011 voor procedure geagendeerd worden op 

10 mei 2011. 

b. De commissie neemt de nahang inzake intrekking van het nationaal verbod op handel 

in zeehondenproducten voor kennisgeving aan (Stb. 2011, 155). Brief van de 

staatssecretaris van EL&I van 12 april 2011. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 


