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1.

290481 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van
regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)
Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA
(Doek), VVD (Asscher), PvdA (Sylvester), SP (Reuten), SGP (Van den Berg) mede
namens ChristenUnie.

2.

Naar aanleiding van de bespreking van de brief van de staatssecretarissen van
Financiën en van Economische Zaken en de minister van Justitie, d.d. 3 november
2008, inzake Vaste VeranderMomenten (Kamerstuk 29515, nr. 270), zal de
commissiestaf een conceptreactie van de commissie aan het College van Senioren
opstellen. Deze conceptreactie zal worden besproken in de vergadering van
2 december 2008.

3.

De commissie besluit de twee onderstaande Europese voorstellen aan de commissie
Europese Samenwerkingsorganisaties voor te leggen in verband met
subsidiariteitstoetsing:
a.

Herziening van Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

b.

Herschikking van de Marktmisbruikrichtijn

4.

E080129 Mededeling over de evaluatie van de resultaten van verordening
(EG) nr. 717/2007 van het Europees Parlement en de Raad van
27 juni 2007 betreffende roaming op openbare mobiele
telefoonnetwerken binnen de gemeenschap en tot wijziging van
Richtlijn 2002/21/EG plus een voorstel voor een wijziging van
Verordening (EG) nr. 717/2007 betreffende roaming op openbare
mobiele telefoonnetwerken binnen de Gemeenschap
(COM(2008)579 en COM(2008)580) (Bijgevoegd:
Commissievoorstellen en BNC-fiche)
De commissie besluit de procedure nogmaals te bespreken in haar
vergadering van 9 december 2008.

5.

E080131 Mededeling over toekomstige netwerken en het internet
(COM(2008)594) (Bijgevoegd: Commissievoorstel en BNC-fiche)
De commissie besluit de procedure nogmaals te bespreken in haar
vergadering van 9 december 2008.
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6.

Tijdens de rondvraag:
a.

besluit de commissie de procedure met betrekking tot (de conciliatie inzake)

het Europese voorstel voor een richtlijn betreffende consumentenrechten
(COM(2008)614) te bespreken in haar vergadering van 2 december 2008. Ter
voorbereiding zal de staf de commissie een beknopt overzicht van de mogelijkheden
voorleggen.
b.

spreekt de commissie de wens uit geïnformeerd te worden over het

programma van het werkbezoek van de commissies Europese Samenwerkingsorganisaties, Financiën en Economische Zaken aan Brussel dat zal plaatsvinden op
2 februari 2009.

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,
Warmolt de Boer

