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1. 31412 

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005 

De commissie stelt voor het wetsvoorstel - onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de 

nadere memorie van antwoord - plenair te behandelen op 6 maart 2012. 

 

2. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - E110057 t/m E110063 

 

E1100571 

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 

E1100582 

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening 

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

E1100593 

Voorstel voor een verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) COM(2011)627 

E1100604 

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

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) COM(2011)628 

E1100615 

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 

E1100626 

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 
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E1100637 

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 

 

Inbreng ten behoeve van een schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de 

fracties van de SP (Smaling, volgt), GroenLinks (Vos, volgt) en van de PvdD (Koffeman, 

volgt). 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 
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