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1. 31891
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de
introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen
De commissie stelt voor het voor 5 oktober 2010 voorziene voorbereidend onderzoek te doen
plaatsvinden op dinsdag 12 oktober 2010.
2. Aan het College van Senioren wordt voorgesteld de Algemene Financiële Beschouwingen
2010 te doen plaatsvinden op dinsdag 9 november 2010.
3. E1000381
Commissiemededeling: Voorstel voor een richtlijn inzake de depositogarantiestelsels
COM(2010)368 van 12 juli 2010
De commissie besluit de behandeling aan te houden tot dinsdag 5 oktober.
E1000462

4.

Commissiemededeling: Voorstel voor een verordening betreffende baissetransacties (short
selling) en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps (credit default swaps)
COM(2010)482 van 15 september 2010
De commissie neemt graag kennis van het besprokene gedurende een nog te houden
rondetafelgesprek met stakeholders door de Tweede Kamer. Daarna zal de commissie de
verdere behandeling van dit voorstel ter hand nemen.

5. E1000473
Commissiemededeling: Proposal for a regulation on OTC derivatives, central counterparties
and trade repositories COM(2010)484 van 15 september 2010
De commissie besluit af te wachten op welke wijze de Tweede Kamer de behandeling van dit
voorstel ter hand zal nemen alvorens het opnieuw te bespreken.
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Zie dossier E100038 op www.europapoort.nl
Zie dossier E100046 op www.europapoort.nl
Zie dossier E100047 op www.europapoort.nl
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6. De commissie besluit de b rief van de minister van Financiën inzake toezeggingen fiscaal
beleid: verpakkingenbelasting en gepercipieerde pakkans b ij adviseurs d.d. 14 september
2010 voor kennisgeving aan te nemen. Conform het ambtelijke voorstel beschouwt d e
commissie daarmee toezegging T00434 als voldaan en toezegging T01173 als openstaand
met 1 januari 2011 als nieuwe rappeldatum.

De griffier van de commissie,
Ida Petter

