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1. E0900531 

Groenboek: Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2009) 163) 

Inbreng n.a.v. kabinetsreactie op toekomst Europese visserijbeleid (32.201, 1).  

Gelet op het AO hierover op 17 december 2009 in de Tweede Kamer zullen de leden 

Terpstra (CDA) en Slager (SP) hun opmerkingen en vragen via de fractielijnen kenbaar 

maken aan de leden van de vaste commissie van LNV in de Tweede Kamer. 

 

2. E0900892 

Mededeling: Een beter werkende voedselvoorzieningsketen in Europa (COM (2009) 591/F) 

Er wordt inbreng geleverd door de leden Benedictus (CDA) en Smaling (SP). Deze zal 

worden verwerkt tot een conceptbrief van de commissie aan de minister van LNV die wordt 

geagendeerd in de commissievergadering van 22 december 2009. 

 
3. Bespreking ambtelijk voorstel operationalisering “piepsysteem” Europese 

voorstellen op het beleidsterrein van LNV en voorstel voor toewijzing dossiers 

De commissie gaat akkoord met het voorstel. Eerstverantwoordelijk voor het in procedure 

brengen van Europese voorstellen in aanvulling op de (nog te selecteren) prioritaire 

voorstellen zijn: 

- GLB: Willems (CDA) en Eigeman (PvdA) 

- Prijzen, markten en subsidies: Sylvester (PvdA) en Peters (SP) 

- Plattelandsontwikkeling: Tiesinga (CDA) en Smaling (SP) 

- Voedselveiligheid en –kwaliteit: Benedictus (CDA) en Peters (SP) 

- Gemeenschappelijk visserijbeleid/aquacultuur: Terpstra (CDA) en Slager (SP) 

- Natuur: Tiesinga (CDA) en Schaap (VVD) 

- Onderwijs en onderzoek landbouw: Doek (CDA) en Schuurman (CU) 

     Een  en ander laat onverlet dat ook de overige leden Europese voorstellen kunnen 

aanreiken om in procedure te nemen. 

 
 

                                                 
1  Zie dossier E090053 op www.europapoort.nl  
2  Zie dossier E090089 op www.europapoort.nl  



 

 datum 15 december 2009 

 blad 2 

 

 

4. Mededelingen en rondvraag 

 

Het lid Benedictus (CDA) doet een suggestie voor een deelnemer aan de expertmeeting 

Natuurbeheer. De naam zal worden ingebra cht in de voorbereidingswerkgroep. 

 

De griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
Warmolt de Boer  

 

 


