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1. Europees semester 2013 

 

De commissies bespreken de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer voor het jaar 

2013 van de stukken in het kader van het Europees Semester. De commissies hechten er 

aan te markeren dat de hieronder voorgestelde werkwijze enkel geldt voor het lopende 

kalenderjaar en dat zij zich nadrukkelijk het recht voorbehouden de uiteindelijke procedure 

van behandeling van de stukken in het kader van het Europees Semester - mede in het licht 

van van de in 2013 opgedane ervaringen - in de toekomst anders in te richten. Een voorstel 

daartoe zal nader worden uitgewerkt door de werkgroep van de commissievoorzitters EUZA, 

FIN, EZ en SZW. De commissies besluiten voor 2013 het College van Senioren voor te stellen 

een plenair debat over het Nederlandse Nationale Hervormingsprogramna en het Stabiliteits- 

en Convergentieprogramma te houden begin juni 2013, na het bekend worden van de 

appreciatie van de Europese Commissie en vóór de Europese Raad van juni. Voor het debat 

zullen de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken worden uitgenodigd.  

De vaste commissies voor Financiën en voor Economische Zaken kunnen, na aanbieding van 

de bovengenoemde Nederlandse (concept-)programma's aan het parlement en voorafgaand 

aan het plenaire debat in juni, desgewenst een schriftelijke behandeling in 

commissieverband ter hand nemen, bij voorkeur gezamenlijk.  

De commissies hebben voorts kennisgenomen van het verslag van het gesprek van de 

Kamervoorzitters met de minister-president en de minister van Financiën. Naar aanleiding 

van dit verslag concluderen zij dat dit jaar ervaring kan worden opgedaan met de 

gecomprimeerde begrotingsbehandeling en dat daarna kan worden geëvalueerd.  

 

 

De griffier voor deze vergadering, 
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