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1. 30880
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.)
en
32822
Invoering van de Politiewet 200. en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoeringsen aanpassingswet Politiewet 201X)
De commissie brengt verslag uit en stelt voor het wetsvoorstel - onder voorwaarde van
ontvangst van het concept-inrichtingsplan uiterlijk op 26 juni a.s. - plenair te behandelen op
2 en 3 juli 2012 (met een voorkeur voor aanvang debat op 2 juli).
2. 32891
Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en
diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en
ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)
De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op
2 en 3 juli 2012 (met een voorkeur voor aanvang debat op 3 juli 2012).
3. 33036
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de implementatie van
Besluit 2009/426/JBZ van 16 december 2008 inzake het versterken van Eurojust en tot
wijziging van Besluit 2002/187/JBZ van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van
Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken
De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als
hamerstuk.
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4. 30511
Voorstel van wet van de leden Ormel en Van Dekken tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de
gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het
strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren
De commissie besluit een brief te sturen aan de regering met het verzoek om spoedige
beantwoording van de vragen uit het voorlopig verslag die gericht zijn tot de regering.
5. 32717
Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie
van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van
voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350)
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 11 september 2012.
6. Mededelingen en rondvraag
De voorzitter geeft de woordvoerders in overweging het voorgehangen Ontwerpbesluit tot
instelling van een Review Board 'Aanvalsprogramma Informatieprogramma Politie' mee te
nemen bij de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen over de nationale politie (30880
en 32822) op 2 en 3 juli 2012.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

