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1. 32574
Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het
vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere
wetten
De commissie besluit 26 juni 2012 voor te stellen als datum voor de plenaire
behandeling van dit wetsvoorstel.
2. 32814
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen
en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)
Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt op 15 mei 2012 inbreng geleverd voor het
nader voorlopig verslag.
3. 31571
Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voora fgaande bedwelming bij
ritueel slachten
Brief van de staatssecretaris van EL&I van 25 april 2012 inzake uitstel beantwoording
vragen.
De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van EL&I voor kennisgeving aan.
Naar aanleiding van deze brief besluit de commissie de staatssecretaris schriftelijk een
termijn te stellen waarop zij uiterlijk wenst te beschikken over zowel de beantwoording
van alle openstaande brieven die betrekking hebben op het initiatiefvoorstel en het
toegezegde convenant, alsmede over de tekst van het convenant en alle daarmee
verband houdende relevante informatie.
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2

4. E1100951

a.
b.

Mededeling roadmap energie 2050, verslag schriftelijk overleg (33156, A)
In combinatie met: verslag schriftelijk overleg (33066, C) inzake E1100452;
kabinetsvisie energievoorzieningszekerheid

Inbreng ten behoeve van nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van
PVV (Faber-van de Klashorst) en van GroenLinks (Vos)

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer
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