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De Voorzitter heeft de volgende wetsvoorstellen in handen gesteld van de daarachter vermelde 
commissies:  
 
Nummer Omschrijving Commissie 
 
35186 Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot 

stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en 
samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, 
enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 
19) 

Buitenlandse Zaken, 
Defensie en 
Ontwikkelingssamen-
werking  

 
35194 Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de 

visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 
2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot 
uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen 
Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie 
(COGECA), de Europese Federatie van 
vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de 
nationale organisaties van visserijondernemingen in de 
Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst 
betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende 
werk in de visserijsector van de Internationale 
Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25) 
 

Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid  

 
35203 Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de 

aanbesteding van het produceren van munten en het 
afschaffen van beleggingsmunten 

Financiën    

 
Gaarne zal ik van u vernemen of u: 
a. prijs stelt op het houden van een inbrengvergadering ter zake; 
b. kunt instemmen met het uitbrengen van een blanco eindverslag door uw commissie, waarna  

afdoening als hamerstuk in een volgende openbare vergadering zal plaatsvinden;  
c. kunt instemmen met het uitbrengen van een blanco eindverslag waarin namens uw fractie een 

voorbehoud is opgenomen met het oog op een eventuele beraadslaging met de regering tijdens een 
openbare vergadering. 

 
Zonder aansluitend bericht vóór dinsdag 8 oktober 2019 om 17.00 uur zal worden aangenomen dat 
u hebt ingestemd met het onder b. vermelde.  
Het blanco eindverslag zal in dat geval op laatstgenoemde datum door de desbetreffende commissie 
worden vastgesteld.  
 
 
De Griffier. 

 
 
Nr. 34655   

 
 
 
 
 
 
 
Den Haag, 27 september 2019  

 
 
 
Aan de leden  
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