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Naar ik van de Heer Ter Beek verneem - hij meldde zulks ook aan 
secretaresse T - ligt het in de bedoeling voor de bijeenkomst van 
de Vaste Kamer Commissie BZ dd. 17 maart ter voorbereiding van de 
Europese Raad niet alleen de bewindslieden van BZ uit te nodigen 
maar ook de MP. De Vaste Kamer Commissie zal hierover morgen een 
besluit nemen. 

De Heer Ter Beek deelde mij mede dat de impuls hiertoe in eerste 
instantie uitgaat van de PVDA (in het bijzonder de Heer Meijer) 
die een nader debat wenst over de Europese aanpak van het werk
gelegenheidsvraagstuk. De Heer Meijer, die zich in het verleden 
al enige malen op dit punt heeft gemanifesteerd, meent dat een 
uitstel van een desbetreffend debat tot de UCV van 2 mei te lang 
is. Tegelijkertijd hebben zich blijkbaar ook gedachteontwikkelingen 
voorgedaan in de Vaste Commissie voor EZ die over hetzelfde onder
werp met diverse bewindslieden hadden willen spreken, hoewel men 
uiteraard beseft dat die bewindslieden niet zelf aan de Europese 
Paad zullen deelnemen. Touwtrekken tussen de beide Commissies 
(overleg Meijer - De Boer - Ter Beek) heeft nu tot de in aanhef 
dezes vermelde suggestie geleid. 

Wat BZ betreft zou het hier gaan om een novum. De MP is weliswaar 
in het verleden enkele malen de gesprekspartner van de Kamer geweest 
wanneer het ging om een verslag van de Europese Raad, maar voor
bereidend overleg heeft bij mijn weten nooit in zijn aanwezigheid 
plaatsgevonden. De vraag is of de positie van BZ door zo'n novum 
zou worden aangetast. Ik meen dat dit niet het geval is, althans 
dat wij dat niet staande kunnen houden. In de nota over de positie 
van de MP in verband met diens lidmaatschap van de Europese Raad 
die in december 1978 aan de Kamer werd voorgelegd, staat dat de MP 
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in het Parlement het woord k a n voeren, "wanneer het Daropees 
beleid moet worden verklaard en verdedigd als o n d e r d e e l 
v a n h e t a l g e m e e n r e g e r i n g s b e l e i d " . 
Dit laatste begrip wordt ook elders in de nota gehanteerd als 
criterium voor de scheidslijn voor de bewindsman van BZ en de MP. 
Het is wat de verhoging tot het Parienent betreft een uitzondering 
op de algemene regel dat de Minister van BZ " de eerst aangewezene 
is om met het Parlement te discussiëren aangaande het Europee 
beleid als geheel, zoals dat door Nederland in de Paad is gevoerd". 
Van het eerste agendapunt van de Europese Paad (sociaa 1-economische 
toestand in de Gemeenschap) kan men inderdaad stellen dat het 
onderdeel vormt van het algemene regeringsbeleid en uit dien hoofde, 
bij gebleken behoefte, rechtvaardiging kan geven aan een optreden 
van de MP naast dat van de bewindsman van BZ. 

Op grond hiervan geloof ik dat Uwerzijds geen poging gedaan moet 
worden om de Kamer Ccrnmissie alsnog van haar voornemen af te 
houden. Met de voorzitter en met de MP zelf zou overigens wel 
gestipuleerd moeten worden dat zijn interventies beperkt blijven 
tot het genoemde agendapunt van de Europese Raad. Op alle andere 
punten dient BZ de interlocuteur van~de~CoKtóssie te blijve 
Ik heb dit ook zo aan de Heer Ter Beek gezegd als mijn opvatting, 
die hij geheel en al deelde. 

In concreto wordt de zaak nog iets gecompliceerder door het feit 
dat ü op 17 maart niet aanwezig zal zijn. Naar mijn opvatting dient 

veel in Uw plaats te treden, met behoud van bovengenoemde 
terreirafbakening t.b.v. de MP. Het verdient m.i. aanbeveling an 
e.e.a. met de Heer Lubbers.op te nemen ter vermijding van misverstand 
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