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Gisteren in onze stafbespreking is als een van de oorzaken van 
verzwakking van de positie van de Europese Commissie genoemd de 
steeds toenemende betekenis van het overleg in het kader van de 
Europese Politieke Samenwerking (EPS). 

Bijgaande code is hiervan een demonstratie. Van Franse zijde 
wordt "met nadruk verklaard dat er geen sprake is van een ver
kleining van de rol van de commissie, integendeel deze zou een 
grotere omvang nemen; de commissie zal er steeds bij betrokken 
blijven, echter op haar eigen terrein". Dit terrein is begrensd 
door het verdrag van Rome, terwijl het werkterrein van de EPS 
niet is begrensd en ook in feite steeds breder wordt. In het 
kader van een Europese Unie zullen beide terreinen worden ge
ïntegreerd, maar zover is het nog lang niet. 

Ik heb het gevoel dat de EPS zich ook meer en meer aan de waar
neming resp. de controle van de Nederlandse ministerraad ont
trekt. De verklaringen over de verhouding Europa - VS en over 
de Europese identiteit zijn destijds niet of te laat aan de 
ministerraad voorgelegd. Over het copo-rapport inzake de Euro-
Arabische dialoog, waarvan in deze code sprake is, is de minister
raad hooguit mondeling geïnformeerd. 

Dat in Brussel de zaken van de EEG en de EPS noodgedwongen geschei
den worden behandeld mag er niet toe leiden dat in Den Haag het
zelfde gebeurt. Dit zou kunnen worden voorkomen door het werkterrein 
van de REZ te verbreden en de DG Politieke Zaken van BZ als vaste 
deelnemer in de REZ op te nemen. Hem kan dan worden gevraagd 
periodiek - desnoods onder een vast agendapunt - verslag uit te 
brengen over de stand van zaken bij het EPS-overleg, waarop ver
zoeken om nadere schriftelijke informatie van de REZ of de minister
raad kunnen volgen. 

Illustratief voor het aparte wereldje van de EPS zijn twee artikelen 
van Eppo Jansen in de NRC, die ik hierbij voeg. 
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