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1. E1100671 

Commissiemededeling over een hernieuwde EU-strategie 2011-2014 voor Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen COM(2011)681 
De commissie besluit om 29 november 2011 vast te stellen als inbrengdatum voor 

schriftelijk overleg met de regering. 

 

2. Met betrekking tot de voorstellen 

 

E1100572 

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse 

betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid COM(2011)625 

 

E1100583 

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening 

voor landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening") COM(2011)626 

 

E1100594 

Voorstel voor een verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) COM(2011)627 

 

E1100605 

Voorstel voor een verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) COM(2011)628 
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E1100616 

Voorstel voor een verordening houdende maatregelen inzake de vaststelling van steun en 

restituties in het kader van de gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten 

COM(2011)629 

 

E1100627 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad 

wat de toepassing van de rechtstreekse betalingen aan landbouwers voor 2013 betreft 

COM(2011)630 

 

E1100638 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de 

Raad wat de regeling op de bedrijfstoeslagregeling en de steun voor wijnbouwers betreft 

COM(2011)631 

 

besluit de commissie om de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten en de 

voorstellen opnieuw te agenderen wanneer de verslaglegging van het geplande AO in de 

Tweede Kamer beschikbaar is. 

 

3. Beleidsdebat (voorjaar) 2012 

De commissie stelt het College van Senioren voor om een beleidsdebat te houden over het 

thema innovatie (mede in relatie met het thema duurzaamheid). De commissie zou dit 

beleidsdebat willen houden in de tweede helft van 2012, aangezien dan meer zicht is op de 

uitwerking van de voornemens van het kabinet op dit terrein. Zij acht het wenselijk dit reeds 

thans aan het College van Senioren kenbaar te maken, zodat er in de planning voor het 

najaar van 2012 rekening mee gehouden kan worden. De commissie zal de voorbereiding 

van het beleidsdebat agenderen op dinsdag 3 april 2012.     

Enkele fracties (SP, D66 en GroenLinks) stellen voor om een beleidsdebat te houden over 

het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), in samenhang met het voorstel van de 

Europese Commissie inzake een begroting voor Europa 2020 (meerjarig financieel kader 

2014-2020) dat in behandeling is bij de commissie voor Financiën. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 
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