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1. Notulen van de vergadering van 18 februari 1983 
(nr. 10339 en 10339b) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 
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(pt.3i) 

Minister Ruding acht het een goede zaak 
dat de ambassadeurs in een vroegtijdig stadium 
zijn geïnformeerd over wat wel en niet kan 
gebeuren. Ook is toegelicht wat het regeerakkoord 
inhoudt, al kwam dat niet in de publiciteit tot 
uitdrukking. Minister Schoo voegt daaraan toe ook 
te hebben gewezen op de spanning in het regeer
akkoord tussen enerzijds het aantal zaken dat 
bevorderd dient te worden en anderzijds de 
geringe beschikbare middelen. 

3 i. EG-milieuraad (Zie notulen m.r. 17 december 
1982, punt 3e) 

Minister Winsemius merkt op dat de 
EG-milieuraad afgelopen maandag overeenstemming 
heeft bereikt over een richtlijn inzake de invoer 
van huiden van pasgeboren zeehonden. Opvallend 
was de met de verkiezingen samenhangende zeer 
milieuvriendelijke opstelling van de bonds
republiek Duitsland. Spreker wijst erop dat de 
Gemeenschap niet het ideale kader is voor het 
milieubeleid. Er wordt slechts op minimaal niveau 
overeenstemming bereikt, hetgeen voor Nederland 
onvoldoende is. Desondanks moet erop worden 
gewezen dat dit het eerste akkoord is met een 
morele achtergrond; dat betekent dat de grenzen 
enigszins zijn verlegd. 

Minister Braks is verheugd met het 
bereikte resultaat, maar wijst erop dat het 
akkoord tot Canadese represaillemaatregelen zal 
leiden voor wat betreft de toegang tot de 
visser ij wateren. Het is niet uitgesloten dat de 
Duitse opstelling na de verkiezingen zal wijzigen. 

3 .<. Eurocontrol (Zie notulen m.r. 26 november 
1982, punt 3c) 

Minister Smit wijst op de activiteiten 
die met betrekking tot Eurocontrol worden 
ontplooid door Nederlandse en buitenlandse 
parlementariërs. Zij verzoekt haar ambtgenoten 
terughoudendheid te betrachten tot de nota dien
aangaande is besproken. Spreekster heeft in het 
bijzonder bezwaar tegen het geëiste tempo van 
organisatorische en technische aanpassing. 


