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Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 6 juni 1980 in het Catshuis, 

aangevangen 's morgens om 10 uur 

Aanwezig: minister-president Van Agt en de ministers 
Van Aardenne, Beelaerts van Blokland, 
Braks, Gardeniers, Ginjaar, Van der Klaauw, 
De Koning, Pais, De Ruiter, Scholten, 
Van der Stee, Van Trier, Tuijnman en 
Wiegel (Afwezig is minister Albeda) 
Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Beyen (pt.3). De Graaf, Haars (pt.3). 
Koning, Van der Mei (pt.3) en Veder (pt.6) 
Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: mevr.mr.E.Stolk 

1 a. Notulen van de vergadering van 9 januari 19 80 
(nr.9075 en 9075b) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

1 b. Notulen van de vergadering van 2 mei 1980 
(nr.9210 en 9210b) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

1 c. Notulen van de vergadering van 23 mei 1980 
(nr.9238 en 9238b) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
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3 g. Toetreding van Spanje en Portugal tot de EG 

Minister Van der Stee maakt melding van 
berichten dat president Giscard d'Estaing van 
Frankrijk de toetreding van Spanje en Portugal tot 
de EG zou willen vertragen, onder andere omdat de EG de 
toetreding van Groot-Brittannië tot de EG nog niet geheel 
heeft verwerkt. Hoewel spreker zelf vroeger zich geen 
voorstander heeft getoond van toetreding van 
Portugal vanwege de financiële consequenties, is 
daarover inmiddels een positieve beslissing genomen. 
De nieuwe situatie die is ontstaan door de regeling 
van de lusten- en lastenproblematiek ten gevolge 
van de toetreding van Groot-Brittannië toont aan dat er 
grote financiële problemen aan de toetreding van 
Spanje en Portugal verbonden zullen zijn. 

Minister Van der Klaauw meent dat president 
Giscard d'Estaing tot zijn opstelling is gekomen 
op grond van binnenlandse politieke overwegingen. 
Het betekent een verandering van standpunt,, omdat 
aanvankelijk Frankrijk de toetreding van Spanje en 
Portugal in de EG heeft bepleit. 

De minister-president stelt voor het 
eerder ingenomen positieve standpunt ten aanzien 
van de toetreding tot de EG van Spanje en Portugal 
te bevestigen. De raad stemt hiermee in. 

3 h. Bijeenkomst van de Nucleair Planning Group 
van de NAVO 

Minister Scholten deelt mee dat de 
bijeenkomst van de Nucleair Planning Group van de 
NAVO op 3 en 4 juni 1980 rustig is verlopen. Er is 
gesproken over twee studies, de zg. shift-study 
over de accentverschuiving van de korte-afstands
wapens naar de middellange-afstandswapens en over 
de wapenbeheersing. Een aanbod aan de Sowjet-Unie 
om besprekingen te beginnen over wederzijdse 
beperking van kernraketten voor de middellange 
afstand is door de Sowjet-Unie niet aanvaard. De 
indicaties over de bereidheid van de Sowjet-Unie 
om te onderhandelen, waarover de secretaris
generaal van de NAVO volgens persberichten zou 
beschikken, bleken gebaseerd op persoonlij-ke 
indrukken en zijn tijdens de bijeenkomst wat 
afgezwakt. Spreker heeft tijdens de vergadering de 
positie die Nederland in december ten aanzien van 
de installatie van kernraketten voor de middellange 
afstand heeft ingenomen, nog eens bevestigd. In 


