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1. 33186 
Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit 

Consument en Markt) 

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt uiterlijk donderdag 22 november 2012 

9:00 uur geleverd door de fracties van VVD (Kneppers-Heijnert) en PVV (Faber-van de 

Klashorst). Voorts worden door de commissiestaf in overleg met de commissievoorzitter 

concept-commissievragen voor het nader voorlopig verslag opgesteld, welke nog per mail 

worden gezonden aan de commissie. Het nader voorlopig verslag zal worden vastgesteld in 

de commissievergadering van 27 november 2012. 

 

2. T01555 

Voortgangsbrief vervolgstappen convenant onbedwelmd ritueel slachten (31571) 

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg met de staatssecretaris van EZ naar aanleiding 

van de brief - met bijlage - van de staatssecretaris van EZ van 1 november 2012 (31571, Q) 

inzake voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband 

met wijzigingen op het gebied van het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming 

wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap), PvdA (Schrijver), PVV (Faber-van de 

Klashorst), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Ester) en PvdD (Koffeman).  

Door de staf zal een concept-commissievraag worden opgesteld met betrekking tot 

toezegging T01555. Een conceptbrief zal door de staf worden rondgezonden, opdat andere 

fracties zich mogelijk kunnen aansluiten. 

 

3. Voortgang Natura 2000 / PAS  

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg met de staatssecretaris van EZ naar aanleiding 

van de brief van de staatssecretaris van EZ 2 november 2012 aan de Tweede Kamer 

(32670,64) wordt geleverd door de fracties van PvdA (Vlietstra), GroenLinks (Vos) en 

PvdD (Koffeman). 
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4. E1200441 

Mededeling tweede evaluatie van de regelgeving inzake nanomaterialen 

De commissie neemt het voorstel van de Europese Commissie voor kennisgeving aan. 

 

5. E1200462 

Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie 

De commissie stelt voor om het volgende voorstel uit het Werkprogramma 2013 van de 

Europese Commissie als prioritair te selecteren: 

- Een nieuw klimaat- en energiekader voor de periode tot 2030 

De commissie besluit voorts om de bestaande lijst met prioritaire voorstellen ongewijzigd 

vast te stellen. 

 

6. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie stemt in met het verzoek van de bewindslieden EZ om het 

kennismakingsgesprek met de bewindslieden EZ te verplaatsen van dinsdag 27 

november 2012 naar dinsdag 11 december 2012. 

b. Door het lid Faber-van de Klashorst wordt kort mondeling verslag gedaan van een 

interparlementaire bijeenkomst over het GLB/GVB van 11-12 november 2012. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


