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Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 27 maart 1981 in het Catshuis, 

aangevangen 1s morgens om half elf 

Aanwezig: vice-minister-president Wiegel en de 
ministers Van Aardenne, Albeda (pt.1 t/m 3d, 
4 t/m 6 en 7 ged.), Beelaerts van Blokland, 
Gardeniers, De Geus, Ginjaar, Van der Klaauw 
(pt.3e, 3f, 10 ged. en 11 t/m 16), De Koning 
(pt.3b ged. en 3c t/m 16), Pais, De Ruiter, 
Van der Stee, Van Trier en Tuijnman 
(Afwezig zijn minister-president Van Agt 
en minister Braks) 
Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.10), Brokx (pt.11) en 
Van der Mei 
Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: mr.A.J.de Jonge 

1. Notulen van de vergadering van 13 maart 1981 
(nr.9579) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

2. Hamerstukken 

a. Naturalisatie van Kai T.Aarnio en 22 anderen; 
van Feres A.Aipassa en 22 anderen; van Aziem-
Qellah Aliahmed en 21 anderen; van Timóteo 
Almeida Lucas en 28 anderen en van Hamid 
Benchemsi en 23 anderen (Brieven van de 
staatssecretaris van Justitie dd. 10 maart 
1981, resp. nrs.810/011, 810/012, 810/010, 
810/013 en 810/014, met wetsontwerpen) 

Zonder discussie aanvaard. 
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e. Europese Raad te Maastricht 

Minister Van der Klaauw merkt op dat na 
een minder positieve aanvang het overleg in de 
Europese Raad te Maastricht goed is verlopen. Het 
begin werd gekenmerkt door uiteenzettingen van de 
slechte economische situatie in de verschillende 
landen en onenigheid over de visserijpolitiek 
tussen West-Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 
Tijdens de avond van de eerste dag werd de sfeer 
van het overleg beter. In een gesprek tussen de • 
Franse president Giscard d'Estaing en de Britse 
premier mevrouw Thatcher over het visserijprobleem 
werd een aanzet gegeven tot een vervroegde bijeen
komst van de visserijraad, welke vandaag plaatsvindt. 
Ook voor de Nederlandse visserij is een oplossing 
van het geschil over de traditionele Franse vis
rechten in Britse wateren van belang. Het overleg 
van de tweede dag werd in een positieve communautaire 
sfeer gevoerd. In de door Buitenlandse Zaken en de 
EG-Commissiediensten opgestelde verklaring zijn 
meerdere opdrachten opgenomen, zoals die ten 
aanzien van de noord/zuid-dialoog, het visserij
probleem en de landbouwprijzen. Spreker vermeldt 
de dankbetuiging van de Franse president ten 
aanzien van het voorzitterschap. De politieke 
verklaring over de situatie in Polen acht hij de 
belangrijkste uitkomst van de Europese Raad. 

f. Situatie in Polen 

Minister Van der Klaauw geeft, aan dat de 
situatie in Polen dramatisch kan worden genoemd. 
Het land wordt met een economisch bankroet 
geconfronteerd. Er is nog slechts voor 2 weken 
voedsel voorradig. Over eventuele voedselhulp aan 
Polen is tijdens de Europese Raad van Maastricht 
besloten. De oefeningen in Polen van troepen uit 
de Warschaupaktlanden zijn verlengd. Het betreft 
een stafoefening, hetgeen inhoudt dat het Poolse 
leger onder Russisch bevel zou zijn geplaatst. 
Spreker toont zich zeer ongerust over de 
ontwikkelingen van de komende dagen. Hij acht een 
kans op ingrijpen van Sowjet-zijde groot. 

Minister Ginjaar vraagt wat de reacties 
zullen zijn op een ingrijpen in Polen en wat de 
houding zal zijn van de Poolse bevolking. Minister 
Van der Klaauw meent dat de reacties anders zullen 
zijn dan bij het ingrijpen in 1968 in Tjechoslowakije. 


