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Van: Directeur-Generaal Europese SamenwerVAnt D a t u m : 27 februari 1985 
Aan : l via No. 9/85 
Onderwerp: Kamerbehandeling EG-toetredingsakten Spanje-Portugal 

Vooruitlopend op het verslag van de besprekingen van T hedenmorgen 
met de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken bericht ik 
ö dat voorzitter Ter Beek bij herhaling heeft gesteld "dat het 
niet aan de Tweede Kamer zou liggen", wanneer Nederland niet b i j 
tijds de ratificatieprocedure zou afsluiten avant 1 januari 1986. 
Hij meende dat de Tweede Kamer eind september de zaak rond kon 
hebben wanneer de regering het wetsvoorstel in mei zou indienen. 
Zijn ervaring was dat de Kamer snel kon werken, maar dat het de 
regering was die voor vertraging verantwoordelijk was. 

Nadat T had gesteld dat het onverhoopt wel eens de Europese Raad van 
juni zou kunnen zijn waarin de definitieve besluitvorming plaats
vond, zei Voorzitter Ter Beek: "Ook in dat geval zal het per/sé' 
niet aan de Kamer liggen, wanneer de ratificatieprocedure niet 
tijdig wordt afgesloten". De andere leden van de Commissie namen 
niet deel aan deze discussie, waaruit afgeleid mag worden dat zij 
de opvatting van hun voorzitter delen. 

Een en ander betekent natuurlijk wel dat van regeringszijde er 
alles aan gedaan wordt het wetsontwerp zo tijdig mogelijk bij de 
Kamer te deponeren. De werkzaamheden zijn reeds begonnen maar zul
len met grote prioriteit moeten worden voortgezet. Het is daarbij 
van groot belang dat de volle medewerking van de andere departe
menten kan worden verkregen. Misschien zou U hierover iets in de 
Ministerraad kunnen zeggen. 

Overigens kwam uit de discussie naar voren dat de Nederlandse op
stelling t.a.v. de toetredingsonderhandelingen op steun van de 
drie grote partijen kon rekenen. Overige partijen waren niet ver
tegenwoordigd . 
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