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MINISTERRAAD Ex.nr. 

Nr.10352 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 25 februari 1983 in de Trêveszaal van 

het Kabinet Mini ster-President, 
aangevangen 's morgens om 

half elf 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Brinkman, 
Van den Broek, De Koning, Korthals Altes, 
Rietkerk, Ruding, De Ruiter, Schoo, Smit en 
Winsemius (Afwezig is minister Deetman) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Bolkestein (pt.3). Van Eekelen (pt.3) en 
Van Leijenhorst (pt.1 t/m 11) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: drs.A.J.M.van Poppel 
Hoofddirecteur RVD: drs.G.F.Lörtzer (plv.) 

1 a. Notulen van de vergadering van 4 februari 1983 
(nr.10318 en 10318d) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 

1 b. Notulen van de vergadering van 11 februari 1983 
(nr.10327 en 10327b) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage II. 
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hiermee in te stemmen. Spreker heeft tijdens de 
EG-raad een verklaring afgelegd die door geen van 
de andere lidstaten is weersproken, waarin hij 
zich het recht voorbehoudt de verkiezingen en het 
tellen van de stemmen zo pragmatisch mogelijk in 
te Lichten. Hij zal met minister Rietkerk nader 
overleggen over de vraag welke modaliteit hierbij 
de voorkeur verdient. 

De raad stemt er op voorstel van de 
minister-president mee in dat in Nederland de 
Europese verkiezingen in 1984 op 17 mei zullen 
worden gehouden. Staatssecretaris Van Eekelen zal 
over de uitvoeringsmaatregelen nog overleg plegen 
met minister Rietkerk. 

3 j. Extra EG-vervoersraad 

Minister Smit merkt op dat, gelet op de 
extreme standpunten die tijdens de op 23 februari 
1983 gehouden EG-vervoersraad door de lidstaten 
naar voren zijn gebracht, de totstandkoming van 
een gemeenschappelijke vervoerspolitiek weinig 
perspectief lijkt te bieden. Deze ochtend is in 
de REZ-vergadering al over deze kwestie 
gesproken. Zij benadrukt de wenselijkheid dat 
Nederland in EG-kader meer onderwerpen, onder 
meer uit de sfeer van de vervoerspolitiek, aan 
elkaar koppelt en is staatssecretaris Van Eekelen 
erkentelijk voor zijn toezegging op korte termijn 
hierover interdepartementaal overleg te houden. 

Minister Van den Broek merkt op dat in 
de REZ is afgesproken dat met het oog op 
mogelijke koppelingen een algemene wensenlijst 
zal worden opgesteld. Hij dringt er bij de 
overige leden van de raad op aan geen sector
gebonden uitspraken te doen, maar de 
coördinerende taak van Buitenlandse Zaken in acht 
te nemen. 


