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1. E1200161 

Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van een kader voor herstel- en afwikkeling van 

kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 

 

De procedure wordt aangehouden tot 11 september 2012. 

 

2. 33121 

Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting) 

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties VVD (Van Rey), PvdA 

(Sent), CDA (Essers), SP (Reuten), D66 (Backer), ChristenUnie (Ester). 

 

3. 33220 

Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van  

artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking  

tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Trb. 2011,  

143)  

33221 

Goedkeuring van het op 2 februari 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot  

instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België, de  

Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, de  

Republiek Cyprus, het Groothertogdom Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden,  

de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse  

Republiek en de Republiek Finland (Trb. 2012, 28)    

33215 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012  

(Incidentele suppletoire begroting ESM)  

 

Inbreng voor het verslag wordt uiterlijk woensdag 20 juni 2012 om 12:00 geleverd door 

de fracties PVV (Van Strien) en SP (Reuten). 

 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 



 

 Datum 19 juni 2012 

 Kenmerk 44198/KvD/DR 

 blad 2 

 

 

4. Mededelingen en rondvraag 

Het Lid Reuten (SP) verzoekt om agendering van de volgende Europese voorstellen uit het 

overzicht gepresenteerde Europese voorstellen 8 juni: 

 

- Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, de 

Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de 

Regio's en de Europese Investeringsbank: Actie voor stabiliteit, groei en werkgelegenheid 

(COM(2012)299/F) 

- Aanbeveling voor een AANBEVELING VAN DE RAAD inzake de uitvoering van de globale 

richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten die de euro als munt hebben 

(COM(2012)301/F) 

- Aanbeveling voor een AANBEVELING VAN DE RAAD over het nationale 

hervormingsprogramma 2012 van Nederland en met een advies van de Raad over het 

stabiliteitsprogramma van Nederland voor de periode 2012-2015 (COM(2012)322/F) 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


