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Bijgaande brief geeft de MiSsie in Brussel instruc
tie over de wijze van procederen met betrekking tot het 
vraagstuk van de fusie vun de executieven, mede naar aan
leiding van Uw toezegging aan de heer Hallstein, dat van 
Nederlandse kant nog een initiatief op dit punt zou worden 
genomen. Van ambtelijke zijde is men akkoord met deze 
brief. 

iettemin zou het toch nuttig kunnen zijn, indien 
U in de komende ministerraad nog even mededeelt, dat U 
de^e orief wilt schrijven en wilt procederen op de in 
deze brief aangegeven wijze. Immers, zowel Minister 
...arijtien als Minister de Pous hadden destijds enige aarze
lingen ten aanzien van het Nederlandse initiatief. Wel 

. kan ik U in herinnering brengen, dat de Raad toen uit-
jdrukkeiijk heeft besloten, dat Nederland zich vóór' 

n i t s T i r e k e n en dat ü een initiatief mocht 
de 
nemen. 

Gaarne hoor ik zo spoedig mogelijk Uw beslissing, 
omdat onze Permanent Vertegenwoordiger in Brussel nog 
vrijdag 20 
spreken. 

februari deze zaak in de PV's zou willen be-
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M E M O R A N D U M 
Var 

Aan : DIE 

crwerp: Fusie Europese executieven. 

Hierbij gaat het concept van een antvaoord-telegram 
aan GNV Brussel naar aanleiding van het gesprek dat 
K r . Ruften had rjet de Heer Hirsch. Overeenkomstig Uv> 
aanwijzingen heb ik ook de tekst van de reeds door de 
Secretaris-Generaal geparafeerde minuut voor een brief 
van de Sinister aan de Voorzitter van de Raden van EEG 
en Euratom aangepast aan de situatie die is ontstaan 
doordat de executieven zelf reeds een uitgewerkt voor
spel voor de fusie in portefeuille blijken te hebben. 


