
MINISTERRAAD E x ' n r 

Nr.11054 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 21 september 1984 in de Trêveszaal 

van het Kabinet Minister-President, 
aangevangen 's morgens in 

aansluiting aan de 
ministerraad van 
het Koninkrijk 

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

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Bolkestein (pt.3 en 8 ) , Van Eekelen, 
De Graaf, Koning, Korte (pt.3c), 
Scherpenhuizen (pt.4) en Van Zeil 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: drs.G.H.H.Maas 
Hoofddirecteur RVD: mr.M.J.D.van der Voet 

1 a. Notulen van de vergadering van 21 augustus 1984 
(nr.11030 en 11030b) 

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

1 b. Notulen van de vergadering van 23 augustus 1984 
(nr.11034) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

1 c• Notulen van de vergadering van 24 augustus 1984 
(nr.11036) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
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Zeer Geheim -15- MR 21 september 1984 
(pt.3f) 

Het gaat erom de verschillende inzichten aan de 
Europese Raad te presenteren. Ten behoeve van het 
kabinet zal een afzonderlijke notitie over het 
EuL-opa van de twee snelheden worden opgesteld. 
Deze zal door de REZ kunnen worden voorbesproken. 
In de tweede alinea op blz.5 van de notitie wordt 
aangegeven welke bevoegdheden van de nationale 
parlementen aan het Europese parlement zouden 
kunnen worden overgedragen. De verminderde 
nationale controle moet dan wel door het Europese 
parlement worden gecompenseerd. Hopelijk zullen 
over de financiële discipline nog dit jaar 
bindende afspraken worden gemaakt. Het comité 
streeft ernaar in december een interimrapport uit 
te brengen en een definitief rapport in juli 1985. 

Minister Winsemius bepleit dat de 
discussie over het Europa van de twee snelheden 
wordt gekoppeld aan de vervolgdiscussie over de 
werkzaamheden van het Dooge-comité. 

Minister Peetman dringt erop aan dat 
alle betreffende stukken onmiddellijk aan alle 
leden van de raad zullen worden gezonden. 

De raad besluit op voorstel van de 
minister-president als volgt: 

1° Besproken en aangehouden tot de vergadering 
van 5 oktober 1984. 

2° De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken zal 
zich tijdens de eerste bijeenkomst van het 
Dooge-comité op 28 september a.s. zeer 
terughoudend opstellen inzake het Nederlandse 
s tandpunt. 

3° Maandag 1 oktober a.s. zal de staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken de leden van de 
ministerraad een schriftelijk verslag van de 
eerste bijeenkomst van het comité toezenden. 

3 g. Ontwikkelingen met betrekking tot EG-begroting 

Staatssecretaris Van Eekelen bepleit 
dat door het ministerie van Financiën contact 
worat opgenomen met minister Ruding die op dit 
moment in Washington verblijft naar aanleiding 
van de meest recente ontwikkelingen op dit punt. 
Volgens de laatste berichten zouden de Fransen 
bezig zijn zich te distanciëren van de recente 
besluitvorming in de Ecofin-raad. 



Zeer Geheim -16- MR 21 september 1984 
(Pt.3g) 

Minister Braks deelt de zorg van 
staatssecretaris Van Eekelen. Hij betwijfelt of 
de m Ierland gemaakte afspraken door iedereen 
worden gedeeld. Overigens benadrukt hij dat 
hijzelf zich geheel in die afspraken kan vinden. 

3 ti. Bezoek minister Braks aan Bulgarije 

Minister Braks deelt mede zeer plezierig 
te zijn ontvangen. Tijdens het bezoek bleek dat 
men van Bulgaarse zijde contacten met het Westen 
zeer op prijs stelt. 

3 i. Extra vergadering EG-landbouwministers over de 
wijnmarkt 

Minister Braks deelt mede dat een extra 
vergadering van de betrokken ministers is vast
gesteld voor 1 oktober a.s. Op de wijnmarkt 
dreigt een onhoudbare situatie te ontstaan die 
ingrijpende consequenties kan hebben. 

3 j. Bezoek koning Hoessein 

De minister-president verzoekt de 
ministers van Economische Zaken en van Verkeer en 
Waterstaat ook aanwezig te zijn bij het diner op 
Huis ten Bosch op 1 oktober a.s.. Voorts deelt 
hij mede dat alle bewindspersonen welkom zijn bij 
de receptie op 2 oktober a.s.. Hij verzoekt in 
ieder geval de ministers van Financiën, van 
Landbouw en Visserij en van Verkeer en Waterstaat 
en de staatssecretaris van Economische Zaken 
Bolkestein aanwezig te zijn. 


