Voorzitter
Ik verzoek u, enkele ogenblikken
stilte in acht te nemen.
(De aanwezigen nemen staande
enkele ogenblikken stilte in acht.)
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Van Gennip, alleen voor het eerste
gedeelte van de vergadering;
Steenkamp en Batenburg, wegens
ziekte, ook de rest van de week;
Bierman, Stevens, L.M. van Leeuwen
en Boorsma, wegens bezigheden
elders.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan, dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.
(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)
Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Wet op de
jeugdhulpverlening (Inspectie
jeugdhulpverlening en jeugdbescherming) (25439);
- Wijziging van de Wet
conflictenrecht namen in
verband met de totstandkoming
van de wet van 10 april 1997 tot
wijziging van de artikelen 5 en 9
van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek en in verband daarmede van enige andere artikelen
van dit Wetboek (Stb. 161)
(25971);
- Voorstel van wet van het lid
Van Ardenne-van der Hoeven tot
wijziging van de bepalingen
betreffende pensioen in de
Uitkeringswet tegemoetkoming
twee- tot vijfjarige diensttijd
veteranen (26019);
- Wijziging van de Kieswet, ter
nadere uitvoering van richtlijn
nr. 93/109/EG van de Raad van
de Europese Unie van 6 december 1993 tot vaststelling van de
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De heer Hirsch Ballin (CDA):
Mijnheer de voorzitter! De fractie van
het CDA heeft al in haar bijdrage aan
de schriftelijke voorbereiding erop
gewezen dat dit verdrag veel
verbeteringen bevat, maar toch niet
de doorbraak heeft gebracht die
nodig is om de uitbreiding naar een
Unie van 20 of meer lidstaten te
kunnen voltrekken. Wij hebben in dit
verband in het voorlopig verslag
naar voren gebracht dat het verdrag
eigenlijk een januskop heeft. Helaas
is de regering met geen woord
ingegaan op onze beschouwing
daarover en daarom brengen wij nu

nog maar eens naar voren wat
onzerzijds al in het voorlopig verslag
naar voren werd gebracht over de
twee kanten van dit verdrag.
De goede kant van dit verdrag is
ongetwijfeld de bevestiging van veel
van wat in de Europese samenwerking tot op heden is bereikt. Die
bevestiging zal, naar het zich laat
aanzien, kunnen rekenen op een
brede steun ook in de andere
lidstaten. Er is een overgang
gemaakt van economische gemeenschappen naar de Europese Unie,
met een brede politieke en sociaaleconomische doelstelling. Dit wordt
bevestigd in het Verdrag van
Amsterdam. Men zou kunnen
spreken over consolideren. Wij
wensen daarmee de regering, in het
bijzonder degenen die politiek en
ambtelijk aan de onderhandelingen
leiding hebben gegeven, geluk. In
het bijzonder noem ik de heer Patijn,
die eerst als persoonlijk vertegenwoordiger van de minister van
Buitenlandse Zaken een belangrijke
rol heeft gespeeld en vervolgens ook
optrad in het onderhandelingsproces.
Die bevestiging van wat bereikt
was na het oversteken van de
Rubicon in 1993 lijkt thans in heel
Europa redelijk soepel te worden
aanvaard. De verwachting ten tijde
van de besluitvorming in Maastricht
dat de Monetaire Unie, het sociale
beleid en de justitiële en politiële
samenwerking een eigen dynamiek
zouden ontwikkelen, is bewaarheid.
Het Verenigd Koninkrijk zoekt en
vindt meer aansluiting bij deze
Europese dynamiek, en de onderhandelaars van Nederlandse zijde
verdienen waardering voor de
manier waarop de bevestiging van
de in 1992-1993 bereikte resultaten
zijn neergelegd in op vele punten
verbeterde verdragsteksten, die een
versterking van de medebeslissingsprocedure voor het
Europees Parlement inhouden en
ook een precisering van de doelstellingen. Wij noemen in dit verband
ook speciaal de omschrijving van
wat in de derde pijler aan de orde is,
Europa als ’’een ruimte van vrijheid,
veiligheid en rechtvaardigheid’’. Dat
zijn woorden die ons uit het hart zijn
gegrepen. Daarbij past ook een
sterkere rol voor het Hof van Justitie.
De andere kant van wat wij
aanduiden als de januskop, waarover
wij met anderen uiting geven aan
teleurstelling, betreft het uitblijven
van wezenlijke verbeteringen in de
institutionele structuur, afgezien,
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wijze van uitoefening van het
actief en passief kiesrecht bij de
verkiezingen voor het Europees
Parlement ten behoeve van
burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij
geen onderdaan zijn (PbEG L
329) (26052);
- Uitvoering van verordening
(EG) nr. 2271/96 van de Raad van
de Europese Unie van 22
november 1996 (Wet uitvoering
antiboycotverordening) (26136);
- Wijziging van de Wet tot
gemeentelijke herindeling van
Lemelerveld (26273);
- Wijziging van de Kaderwet
bestuur in verandering (verlenging regeling Stadsregio
Rotterdam) (26220);
- Regels inzake de verstrekking van subsidies door de
minister van Buitenlandse Zaken
en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking (Kaderwet
subsidies ministerie van Buitenlandse Zaken) (26135).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het voorstel van (rijks)wet
Goedkeuring van het op 2
oktober 1997 te Amsterdam tot
stand gekomen Verdrag van
Amsterdam houdende wijziging
van het Verdrag betreffende de
Europese Unie, de Verdragen tot
oprichting van de Europese
Gemeenschappen en sommige
bijbehorende akten, met
Protocollen (25922, R1613).
De beraadslaging wordt geopend.
©

14-380

