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1. 31923 

Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangs-

termijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284) 

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA 

(Sylvester). De fractie van GroenLinks (Vos) sluit zich aan bij de inbreng van de fractie van 

de PvdA. 

 

2. 32609 XIII 

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

Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire 

begrotingen)  

De commissie handhaaft haar voorstel van 6 december 2011 om het wetsvoorstel op 

20 december 2011 plenair af te doen als hamerstuk1 en besluit af te zien van het 

voornemen de commissievoorzitter bij die gelegenheid een verklaring te laten afleggen. De 

fractie van de VVD geeft aan zich te beraden op een eventuele verklaring namens die fractie.  

 

3. Gasrotondestrategie 

De brief van de ministers van EL&I en Financiën van 5 december 2011 (29023, F) en de brief 

van de minister van EL&I van 7 november 2011 (29023, 112) worden door de commissie 

voor kennisgeving aangenomen, tenzij door de fractie van de SP (Reuten) uiterlijk 

14 december 2011 inbreng wordt geleverd voor een brief aan de regering. 

 

4. E1100762 

Werkprogramma 2012 van de Europese Commissie 

De commissie merkt geen voorstellen aan als prioritair. Selectie van voorstellen voor 

agendering blijft mogelijk op de basis van het wekelijkse overzicht Europese voorstellen. 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

                                               
1  Blanco eindverslag is reeds uitgebracht op 10 mei 2011 door de voormalige commissies voor 

Economische Zaken en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


