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1. E1100911 

Voorstel voor een verordening betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het 

monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de 

correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van het eurogebied COM(2011)821 

 

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties PvdA 

(Postema), D66 (Backer), GroenLinks (De Boer) en ChristenUnie (Ester). 

   

2. E1100922 

Voorstel voor een verordening betreffende de versterking van het economische en 

budgettaire toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te 

ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied COM(2011)819 

 

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties PvdA 

(Postema), D66 (Backer), en ChristenUnie (Ester). 

 

3. E1100153 

Voorstel voor een richtlijn over een gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting COM(2011)121 

Brief van de staatssecretaris van Financiën inzake ontwikkelingen rond het richtlijnvoorstel 

voor een CCCTB d.d. 27 januari 2012 (32728, C) 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan, maar blijft wel geïnteresseerd in het 

het verdere verloop van de onderhandelingen. 

 

4. Vaststellen schriftelijke reactie op verslag schriftelijk overleg over 

koopkrachttabellen (33003, N) 
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De commissie stelt een conceptbrief aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie vast. 

 

5. Mededelingen en rondvraag 

 

Het Lid Van Strien (PVV) maakt zijn interesse kenbaar voor deelname aan de 

interparlementaire bijeenkomst voor Voorzitters van de commissies voor Financiën van 

parlementen in de Europese Unie op 19 en 20 maart te Kopenhagen. Het Lid Backer geeft 

aan eveneens beschikbaar te zijn. De staf circuleert de uitnodiging per email onder de Leden 

van de commissie.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


