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1.

31531

Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende

wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van
mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers uit het MKB)
Na lezing van de nota naar aanleiding van het verslag (31531, J) en de reactie van het
ministerie (31531, I) stelt de commissie voor de plenaire behandeling te doen plaatsvinden
op 8 juni 2010. In het geval fracties nog op bilaterale basis met de initiatiefnemers
wensen te spreken, kunnen fracties contactgegevens opvragen bij de staf.
2.

31904

Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de

werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels
met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere
wijzigingen van deze wetten
De fracties van CDA (Doek), VVD (Kneppers-Heynert), PvdA (Van Driel), SP (Reuten) en
SGP (Van den Berg, mede namens de ChristenUnie) leveren inbreng voor het voorlopig
verslag. De staf wordt verzocht om in het voorlopig verslag de vraag van de commissie op
te nemen om een reactie op een tweetal brieven.
3.

E1000121
Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie: selectie
van prioritaire dossiers
De commissie besluit om op 11 mei 2010 vast te stellen welke dossiers de commissie
parlementair wenst te behandelen.

4.

Aanbestedingsregels en de invloed op zorg en onderwijs (EK 32123, L)
De staf wordt verzocht een conceptbrief aan de minister van Economische Zaken (met
afschrift aan de tevens betrokken ministers) voor te bereiden naar aanleiding van de
reactie van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 14 april 2010.
De conceptbrief zal worden geagendeerd in de commissievergadering van 27 april 2010.
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