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1. 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 voorafgaande bedwelming bij ritueel
slachte n
Verslag schriftelijk overleg met als bijlage het Convenant onbedwelmd slachten volgens
religieuze riten (31571, O)
De brief van de staatssecretaris van EL&I van 5 juni 2012 wordt voor kennisgeving
aangenomen.
2. 32440
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)
Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Vlietstra ) en SP
(Reuten).
3. T01275
De Kamer zal schriftelijk geïnformeerd worden over hoe de regering staat tegenover de
aanbeveling om in maatregelen die in het kader van herijking van de EHS nu genomen
worden, rekening te houden met beleidsmatige keuzevrijheid op langere termijn (32500 XIV
en F)
T01276
De regering zal het instrument van saldering bij het omgaan met natuurwaarden verder
ontwikkelen (32500 XIV en F)
Verslag schriftelijk overleg (33000 XIII, I)
De leden van de commissie nemen de brief voor kennisgeving aan en besluiten toezeggingen
T01275 en T01276 te registreren als afgevoerd.
4. Mededelingen en rondvraag
a.

De commissie staat positief tegenover het verzoek van de minister van ELI van 11 juni
2012 (33282, A) om zo spoedig mogelijk nadat duidelijk is of de Tweede Kamer heeft
ingestemd met wetsvoorstel 33282 (Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet
Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de derde
roamingverordening), over te gaan tot behandeling van dit wetsvoorstel.
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b.

De commissie besluit in te gaan op een aanbod van de Algemene Rekenkamer om een
briefing te verzorgen over het onderzoeksrapport Gasrotonde – nut, noodzaak en
risico’s. De staf neemt daartoe contact op met de Algemene Rekenkamer.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

