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Lijst van besluiten en ingekomen stukken
Lijst van besluiten
De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de
Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap
en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op
23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005 (Trb. 2011, 78) (32799);
Goedkeuring van de op 15 oktober 2008 te Bridgetown
totstandgekomen Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de
Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds
(Trb. 2009, 18) (32883).

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 6 november 2012:
Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthavens) (31898);
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire
begroting EIB) (33409);
b. de plenaire behandeling van de volgende brief te doen
plaatsvinden op 6 november 2012:
Brief van de voorzitters van de vaste commissies voor
Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Financiën aan de Voorzitter van de Eerste Kamer betreffende
een voorlichtingsaanvraag van de Eerste Kamer der Staten-Generaal aan de Raad van State inzake de verankering van de democratische controle bij de hervormingen
in het economisch bestuur in Europa ter bestrijding van
de economische en financiële crisis (33454, P);
c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 20 november
2012:
Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie
van Richtlijn 2010/84/EU ter verbetering van de publieke
gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken
(33208);
d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel
te doen plaatsvinden op 4 december 2012:
Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband
met de evaluatie van die wet (32641);
e. de gezamenlijke plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 11 december
2012:
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en
Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) (30826);
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en
Dijsselbloem tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij (32369);
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en
Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij (33076);
f. de gezamenlijke plenaire behandeling van de volgende
wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 22 januari 2013:
Goedkeuring van de op 22 juni 2010 te Ouagadougou tot
stand gekomen Overeenkomst tot tweede wijziging van
de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de
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