Riksdagens protokoll
2010/11:124
Torsdagen den 30 juni
Kl. 17.00 – 17.01

Protokoll
2010/11:124

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 22 juni.
2 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen
Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från
Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott:
2010/11:FPM126 Direktiv om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och rätt att kommunicera vid frihetsberövande
KOM(2011)326 till justitieutskottet
2010/11:FPM127 Förslag till förordning om att tilldela OHIM vissa
uppgifter när det gäller skyddet av immateriella rättigheter
KOM(2011)288 till näringsutskottet
2010/11:FPM128 Meddelande om en inre marknad för immateriella
rättigheter KOM(2011)287 till näringsutskottet
2010/11:FPM129 Förordning om export och import av farliga kemikalier
(omarbetning) KOM(2011)245 till miljö- och jordbruksutskottet
3 § Hänvisning av ärenden till utskott
Föredrogs och hänvisades
Proposition
2010/11:153 till näringsutskottet
Skrivelse
2010/11:157 till miljö- och jordbruksutskottet
EU-dokument
KOM(2011)326 till justitieutskottet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den
23 september.
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4 § Bordläggning och beslut om förlängd motionstid
Anmäldes och bordlades
Skrivelser
2010/11:140 2011 års redogörelse för företag med statligt ägande
2010/11:161 Riksrevisionens granskning av myndigheternas insatser för
finansiell stabilitet
Kammaren biföll talmannens förslag att motionstiden för ovanstående
skrivelser, prop. 2010/11:153 Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem, prop. 2010/11:159 Liechtensteins associering till Schengenregelverket samt skr. 2010/11:157 Riksrevisionens
granskning av klimatinsatser utomlands – statens inköp av utsläppskrediter skulle förlängas till fredagen den 30 september.
EU-dokument
KOM(2011)353 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel
för speciella medicinska ändamål
KOM(2011)367 Grönbok Modernisering av direktivet om erkännande av
yrkeskvalifikationer
KOM(2011)393 Grönbok System för exportkontroll för produkter med
dubbla användningsområden från Europeiska unionen: säkerhet och
konkurrenskraft i en föränderlig värld
Socialförsäkringsutskottets betänkande
2010/11:SfU12 Vissa ändringar i sjukförsäkringen (förnyad behandling)
5 § Anmälan om frågor för skriftliga svar
Anmäldes att följande frågor för skriftligt svar framställts
den 29 juni
2010/11:627 Förhållningssätt inom polisen beträffande personer med
utländsk bakgrund
av Maria Ferm (MP)
till justitieminister Beatrice Ask (M)
den 30 juni
2010/11:628 Urfolks rättigheter att bevara och utveckla kontakter
av Helén Pettersson i Umeå (S)
till utrikesminister Carl Bildt (M)
Frågorna redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll
torsdagen den 15 september.
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6 § Anmälan om skriftliga svar på frågor
Anmäldes att skriftliga svar på följande frågor inkommit
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den 29 juni
2010/11:594 Nya utlänningslagen
av Fredrik Lundh Sammeli (S)
till statsrådet Tobias Billström (M)
2010/11:595 Samarbetsstrategin med Uganda
av Hannah Bergstedt (S)
till utrikesminister Carl Bildt (M)
2010/11:596 Konsekvenser av förändringar i strandskyddet
av Hannah Bergstedt (S)
till miljöminister Andreas Carlgren (C)
2010/11:597 Ny anstalt i södra Sverige
av Christer Adelsbo (S)
till justitieminister Beatrice Ask (M)
2010/11:598 Risk för myggproblem efter regeringens krav
av Mikael Oscarsson (KD)
till miljöminister Andreas Carlgren (C)
2010/11:599 Utbildningens roll i biståndet
av Mikael Damberg (S)
till statsrådet Gunilla Carlsson (M)
2010/11:600 Jämställdhet i bolagsstyrelserna
av Jennie Nilsson (S)
till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)
2010/11:601 Regeringens prioriteringar i EU
av Maria Ferm (MP)
till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)
2010/11:602 Våld i utsatta områden
av Esabelle Dingizian (MP)
till justitieminister Beatrice Ask (M)
2010/11:603 Skattediskriminering av hyresrätter
av Amineh Kakabaveh (V)
till statsrådet Stefan Attefall (KD)
2010/11:604 Undersökningskommission gällande MR-brott i Burma
av Olle Thorell (S)
till utrikesminister Carl Bildt (M)
2010/11:605 Samarbete med organisationer närstående Burmas
regim
av Olle Thorell (S)
till statsrådet Gunilla Carlsson (M)
2010/11:606 Rimlig fördelning av notan för finanskrisen
av Jonas Eriksson (MP)
till statsrådet Peter Norman (M)
2010/11:607 Våldsutsatta kvinnor med tidsbegränsat uppehållstillstånd
av Gunvor G Ericson (MP)
till statsrådet Tobias Billström (M)
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2010/11:609 EU:s politik angående Marockos ockupation av Västsahara
av Jonas Sjöstedt (V)
till utrikesminister Carl Bildt (M)
2010/11:610 EU:s optionsrätt till uran som bryts i Sverige
av Jonas Sjöstedt (V)
till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)
2010/11:611 Upprättelse för internerade i arbetskompanier
av Jonas Sjöstedt (V)
till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)
2010/11:612 Framtiden för utbildningsorterna inom MSB
av Eva Sonidsson (S)
till försvarsminister Sten Tolgfors (M)
2010/11:613 Flygvapensamarbete i norr
av Peter Hultqvist (S)
till försvarsminister Sten Tolgfors (M)
2010/11:616 Situationen för Ahmadiyamedlemmar i Pakistan
av Shadiye Heydari (S)
till utrikesminister Carl Bildt (M)
2010/11:617 Byggnation av småhus
av Helene Petersson i Stockaryd (S)
till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)
2010/11:618 Förutsättningarna för rätt till assistans
av Gunilla Svantorp (S)
till statsrådet Ulf Kristersson (M)
2010/11:619 Karlsborgsmålet Hammaren
av Peter Rådberg (MP)
till försvarsminister Sten Tolgfors (M)
2010/11:621 Barnfattigdom
av Roza Güclü Hedin (S)
till statsrådet Maria Larsson (KD)
2010/11:625 Omförhandling av Arlandabaneavtalet
av Lars Johansson (S)
till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)
den 30 juni
2010/11:614 Erkännande av Palestina
av Peter Hultqvist (S)
till utrikesminister Carl Bildt (M)
2010/11:622 Turkiet
av Roza Güclü Hedin (S)
till utrikesminister Carl Bildt (M)
Svaren redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll
torsdagen den 15 september.
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7 § Kammaren åtskildes kl. 17.01.
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Förhandlingarna leddes av talmannen.
Vid protokollet
PER PERSSON
/Eva-Lena Ekman
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