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De Coördinatie Commissie heeft zich vooral beraden op 
de door ons land op de intergouvermentele conferentie 
in te nemen standpunten. De voorbereiding in de 
hoofdsteden komt zeer aarzelend op gang. 
Zoals uit het verslag van de eerste bijeenkomst 
(betreffende code ging u toe) al bleek, is alleen door 
Denemarken (principieel) en door Griekenland (er moet 
geld bij) een negatieve stelling betrokken. Het UK zit 
met een voorspelbaar probleem. Er bestaan in Den Haag 
aarzelingen of juist ons land er nu verstandig aan zou 
doen de bekende stellngen over de besluitvorming en het 
Europees parlement, e.d. (met kracht) te presenteren. 
De Luxemburgse voorzitter volgt de niet weersproken 
dossier-voor-dossier methode: per beleidsterrein zou 
een aanpassing van het Verdrag materieel (doelstelling+ 
tijdpad) moeten worden omschreven en de besluit-
vormingsregels die bij het betreffende beleidsgebied 
zullen worden gehanteerd. Dat impliceert een moeilijke 
nationale afweging over de bereidheid beleidsgebieden, 
anders dan declaratoir, bij de EG "in te leveren" in 
samenhang met het op die terreinen verminderen van de 
nationale invloed. In de CoCo is afgesproken dat Neder
land teksten op verschillendeterreinen gaat overdenken, 
ook als andere landen het voortouw zouden krijgen * (Fi 
wil bijv. de Europese monitaire samenwerking niet aan 
Frankrijk overlaten). 
Teksten moeten 15 oktober a.s. bij het voorzitterschap 
worden ingediend. Via CoCo, REZ/MR kan de Nederlandse 
inbreng worden voorbereid. 
Ter conferentie zullen ingewikkelde onderhandelingen 
kunnen optreden die het risico niet gering maken dat 
ons voorzitterschap ermee wordt belast, ook door een 
negatieve uitstraling naar de gewone dossiers. 

Ik vraag nog uw aandacht voor: 
1) de koppeling tussen voortgang bij verdragswijzi

ging en codificatie van de EPS. 
2) uitbreiding van het bereik van het verdrag 

stelt de vraag naar de Europese parlementaire 
controle. Probleem vooral bij begrotings-discipline, 
veel lidstaten voelen niet voor meer parlementaire 
macht en Fi vraagt zich af hoe het Parlement ooit 
financiële discipline zal kunnen opbrengen. 

Frankrijk bood aan artikelen te concipiëren over EMS, 
espace social* de BRD over het milieu en het Europa-
parlement; Italië: cultuur. 
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3. Ten behoeve van de REZ van 20 september a.s. stelt Fi 
een notitie op over Europese monetaire en economische 
politieke samenwerking: ik kreeg de indruk dat het een 
moeilijk karwei was. 

Hol/mk 


