
MEMORANDUM 

Van: Chef DIE 7 juli 1982 

Aan: M en T via PLVS (DGES afw.) Nr.369/V 

Betreft: Bezoek bondskanselier Schmidt; enkele 
communautaire punten waarover kort geïntervenieerd zou 
kunnen worden 

Uitbreiding Gemeenschappen 

De interventie van president Mitterand over de problemen en 

moeilijkheden die de a.s. uitbreiding van de Gemeenschappen 

zou oproepen, zal bondskanselier Schmidt nog vers in het 

geheugen liggen. Het lijkt onnodig hem een herbevestiging te 

vragen van de politieke verbintenis ten opzichte van Spanje en 

Portugal, waaraan reeds diverse malen uitdrukking is gegeven. 

Wel zou het interessant zijn van de Bondskanselier te ver

nemen wat zijn mening is over het uitstel van de uitbreiding 

die zal voortvloeien uit de inventarisatie door de Gemeenschap 

van alle moeilijkheden die verbonden zijn met de toetredingen. 

Eveneens zou het interessant zijn, in dit verband, de gedachten 

van de Bondskanselier te leren kennen omtrent de toetredings

situatie van Portugal. Immers, de moeilijkheden waar de 

Fransen op doelen, houden hoofdzakelijk verband met de 

Spaanse toetreding. Is het denkbaar dat Portugal een aantal 

jaren voor Spanje zal toetreden? Zo niet, moet Portugal in de 

wachtkamer blijven zit ten totdat alle Spaanse moeilijkheden 

geïnventariseerd en doorgeëxerceerd zijn? 

Genscher/Colombo 

U zoudt uitdrukking kunnen geven aan uw spijt dat de 

Genscher/Colombo-exercit ie verzand is in obstructie van 
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enkele lidstaten. Het is niet nodig nog eens op de diverse 
moeilijkheden en hangende kwesties in te gaan die open zijn 
blijven staan bij gelegenheid van de Raadszitting dd. 21 en 
22 juni jl.. Wel zoudt u kunnen informeren naar eventuele 
Duitse voornemens om de draad van deze operatie weer op t e 
nemen en of de BRD c.q. de Italiaanse delegatie zulks beogen 
te doen nog tijdens het Deense voorzitterschap of daarmee 
willen wachten tot het Duitse voorzitterschap. 

Europees Parlement 

De rol van het Europees Parlement in de communautaire 
besluitvorming en het streven om daaraan binnen de context 
van de bestaande verdragen zoveel mogelijk reliëf te geven, 
vormt voor Nederland constant een van de belangrijke onder
delen van het EEG-beleid. Het is daarom verheugend dat ook 
in het kader van het Genscher/Colombo initiatief van Duitse 
kant het belang van een verbeterde positie van het EP wordt 
onderkend. 

Tegen de achtergrond van de komende verkiezingen van het 

EP, lijkt het van belang om de lijn van versterking van de 

positie van het EP consequent te volgen, opdat aan de kiezers 

kan worden duidelijk gemaakt dat de verkiezingen een reële 

politieke aangelegenheid zijn. 

U zou een beroep kunnen doen op uw Duitse gesprekspartner 

om de construct ieve lijn t .a .v. het Parlement zoals getoond in 

de Genscher/Colombo initiatieven door t e trekken ten aanzien 

van de bevoegdheden van het Europese Parlement inzake de 

EG-begroting. Nederland is overigens dankbaar dat de zg. 

triloog tussen de voorzi t ters van EP, Commissie en Raad 

tens lo t te met overeenstemming t .a .v. het moeilijke punt van 

onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven, 

bekroond is geworden. 


