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van 29 en 30 juli betreffende de verster:ing
van Ge rol van het Par l ement
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Mijnhe er de Voorzitt er ,
Voorzover mij b e kend staan op de agenda van de eerst volgende zitti ng der Ra den de behande li ng van bepaal de institutionele vraagstukken a l smede de versterking van de
rol van het Eul~opese Par l ement .
ben ervan overtuigd dat U h e t grote gewicht inziet
van het vraagstuk der pcu'lementaire bevoegdhedon in he t institutio~e l e kader der Gemeenschap, doch zou bi j deze ge l egenheid Uw aand.acht willen v estigen op het huidige b -8l ang
van dit prob l eem . Ik hoop dat de geest van onderli ng begrip en samenwerking die tijdens de l aatste vergadering
der Raden aanwezig sche en ook zal heersen bi j de werkzaamh ,:-;C.=:' :l (lie op 29 jl.;ui a . sc beginnen en wens uiting te geven
s,sn ml jn hoop dat men ook voor de i nsti tuti 01")_ 81 e vraagstukLen d.ie op l ossingen zal kunnen vinden di e de opbouw van
Bur -,I:PC: bevorderen .
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Tijdens de juni-zitting heeft het ~~opese Parlement
het vraagstuk van zijn bevoegdheden diepgaand besproken en
hieromtrent een verslag en een resoluti e aangenomen, die
Vice-Voorzitte r Hans FURLER uit naam van de politieke commissie had opgesteld. Ik zond U dit document met mijn brief
van 29 juni 1963.
Ik wil echter, Mijnheer de Voorzitter, een beroep düen
op Uw persoonlijke toewij .é~. ing voo r de Europese . ~aa.k alsmede
op die van Uw medeleden der Raden wanneer ik U verzoek het
vraagstuk van de versterking van de rol van het Eur~pese
Parlement te bestude r en met alle aandacht die het juist 6p
dit ogenblik verdient en in 'dit v erband rekeni ng te houden
met ele gevoelens van het Parl ement . Op dit punt wilt. U m.i j
wel toestaan Uw aanrlRr.ht te vestigen op het feit dat de
Ministers van &:.i ten_',9.ndse Zaken - waartoe ik in diE, tijd
'behoorde - bi j de ui tvverking van de Ver dre.gel1 \T8,l1 Rome een
proced.1..~.-re aanvaard ha :~d el1 die de Voo~zi tter va.n de Gemeen-schapP3J_ijke Vergadering van de Europese Gemeenschap v oor
Kolen sn Staal in st~at ste lde, de gevoelens van d~ze vergadering naar voren t e brengen met het oog op de uitwe rking
van de artike len die op het nieuwe parl ementaire instituut
betrekking hadden.
U bij voorbaat d~nkend voor de aandacht die U aan mijn
brief wilt schenken, ve r blijf ik met g evo elens Bijner bijzondere hoogachting.
w.g.

Gaet~no M.!J.~ ~ T C ~ O

