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1. 33174 (R1974) 

Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van 

het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 

en 314) 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 4 

december 2012. 

 

2. Algemene Financiële Beschouwingen 

Verhindering van de minister van Financiën 20 november 2012 vanaf 13:00 

 

De commissie adviseert het College van Senioren de AFB op 19 november 2012 aan te 

laten vangen en na een schorsing voor de nachtrust voort te zetten op 20 november 2012.  

 

3. Belastingplan 2013 c.a. 

 

De commissie stelt voor het reeds geplande behandelschema van het Belastingplan 2013 c.a. 

met één week uit te stellen en de plenaire behandeling te doen plaatsvinden op 17 en 18 

december 2012. 

 

4. Plannning kennismakingsgesprek met de bewindspersonen van Financiën 

 

De commissie verzoekt de staf een kennismakingsgesprek met de bewindspersonen van 

Financiën te plannen in de eerste vergaderweken van het nieuwe kalenderjaar.  

 

5. E1200321 

Europese Commissiemededeling: Een routekaart naar een bankenunie COM(2012)510  

E1200332 
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 Datum 13 november 2012 

 Kenmerk 44529/KvD/DR 

 blad 2 

 

 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr.1093/2010 tot 

oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) 

COM(2012)512 

E1200343 

Voorstel voor een verordening waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken 

worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op 

kredietinstellingen COM(2012)511 

Brief van de minister van Financiën d.d. 8 november 2012 inzake beantwoording vragen over 

een de routekaart naar een geïntegreerd financieel kader in Europa (EK 33443, A) 

 

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën d.d. 8 november 2012 voor 

kennisgeving aan te nemen en de antwoorden te betrekken bij het geplande mondeling 

overleg met de minister van Financiën op 27 november 2012.  

 

6. Bijeenkomst van de voorzitters van de commissies Financiën van de parlementen van EU-

lidstaten 25-26 november te Cyprus 

 

De commissie bespreekt de deelname van de voorzitter van de commissie.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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