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Onderwerp \ 

Hofprocedure van Raad* tegen Europese Parlement wegens 

overschrijden bevoegdheden bij vaststellen begroting 

1986. 

Na de behandeling in het Coreper d.d. 18/12/85 (verslag 

./. is bijgevoegd) is de situatie alsvolgt. 

Tot het instellen van een Hofprocedure kan worden bes

list bij gewone meerderüeia^ waarvoor - uiteraard - 6 

lidstaten nodig zijn, althans tot 1 januari a.s. 

Nederland, dé!3RD, het VK, Luxemburg en Frankrijk 

L (vrijwel zeker) zijn voor een Hofprocedure. Italië", 

Griekenland en Ierland hebben daaraan geen behoefte. 

Denemarken zou door de Commissie (Christophersen) be

werkt zijn en evenmin voorstander zijn van een Hofpro-

cedure. België moet in deze situatie de voorstanders 

an een meerderheid helpen, doch heeft nog geen defini-

tief standpunt ingenomen. Eventuele nadere gegevens 

over het Belgische standpunt gaan U nog toe. 

Heden wordt het starten van de "Hofprocedure nog in het 

Begrotingscomité besproken en morgen (vrijdag) komt het 

in het Coreper aan de orde. Indien daar een meerderheid 

te vinden is voor een Hofprocedure, zal dit als a-punt 

in de vrijdag te houden Cultuur- of Visraad worden, aan-

genomen. In dat geval is er geer^jpr_obleem. 

HETr~~~irs—-eehrter—oo!T~~een mogelijkheid dat België afziet van 

een Hofprocedure. Dan rijst de vraag of Nederland met 

andere lidstaten (waarschijnlijk het VK, Frankrijk en 

Luxemburg; de BRD doet waarschijnlijk niet mee) als 

lidstaten een Hofprocedure moet aanspannen. U zou dit 

in de Ministerraad kunnen opbrengen opdat de Nederland

se positie bij de verdere besprekingen in Brussel over 

dit onderwerp wordt bepaald. 

Aan de ene kant pleit voor het aanspannen van de proce

dure als lidstaat dat het zeer belangrijk is dat er 

thans duidelijkheid komt over de grenzen van de be

voegdheden van het EP op begrotingsgebied. Waar Raad en 
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EP samen de verantwoordelijkheid hebben voor het op
stellen van de begroting, met elkaar aanvullende be
voegdheden, is het onwerkbaar dat het EP jaar in jaar 
uit eenzijdig zijn bevoegdheden overschrijdt en zich 
niets aantrekt van de bevoegdheden van de Raad terzake. 
Daar komt nog bij dat er op die manier natuurlijk ook 
niets terecht komt van enige begrotingsdiscipline. 
Aan de andere kant ontstaat er een wat moeizame situa
tie wanneer de Raad niet meer als Raad de procedure 
aanspant. Het is dan de vraag of, mede gezien het voor
zitterschap, het juist Nederland moet zijn dat voorop 
loopt bij een Hofprocedure. Per slot van rekening zal 
zo'n procedure de relatie met het EP tijdens het voor
zitterschap verslechteren. Het lijkt in ieder geval 
aangewezen dat Nederland samen met minstens drie andere 
lidstaten de procedure aanspant. Bij een lager aantal 
is de positie van de Raad in het geschil naar het voor
komt onvoldoende geloofwaardig en komen bovendien de 
betrokken lidstaten als anti-EP teveel in de schijnwer
pers te staan. 
Minister Ruding is naar verluidt voorstander van een 
Hofprocedure van desnoods Nederland alleen. Landbouw en 
EZ zullen daar waarschijnlijk minder voor voelen. 


