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1.

32264
Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit
De fracties van de VVD (Broekers -Knol), de PvdA (Beuving), het CDA (Van Bijsterveld), de
D66 (De Graaf) en GroenLinks (De Boer) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.
E1100541

2.

Voorstel voor een verordening inzake het facultatief gemeenschappelijk Europese
kooprecht (COM(2011)635)
Waarbij ook wordt betrokken:

Commissie mededeling over een gemeenschappelijk Europees kooprecht om
grensoverschrijdende transacties in de eengemaakte markt te vergemakkelijken
De commissie besluit op 22 november 2011 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met
de regering en/of de Europese Commissie.
3.

T01128
Informatie over ontwikkelingen rondom Verordening Nr. 1286/2009 (22112)
Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 20 oktober jl.
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en besluit de toezegging te beschouwen
als voldaan.

4.

29398, A
Brief van de minister van Veiligheid & Justitie d.d. 28 oktober jl. in reactie op vragen op het
ontwerpbesluit aangaande de tarieven bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

1

Dossiernummer op www.europapoort.nl.
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2

Mondeling Overleg IAK en wetgevingskwaliteitsbeleid
De commissie evalueert het mondeling overleg en besluit de ontwikkelingen omtrent de
besproken onderwerpen nauwlettend te blijven volgen.

6.

Mondeling Overleg 22 november 2011 nationale politie
In de co mmissie worden de gespreksonderwerpen geïnventariseerd. De commissie verzoekt
de staf deze onderwerpen op een rij te zetten opdat deze kunnen worden vastgesteld op 8
november 2011.

7.

De commissie kan instemmen met het vervroegen van de datum van plenaire behandeling
van wetsvoorstel 32168
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar
uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling
van enige andere onderwerpen
naar 15 november 2011.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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