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Ven: Mr. A. F. IC.

Datum: 13 febru a ri 1964 .
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Gi sterenmiddag , tijdens het gesprek omtrent het
re ~ el.'landse voorstel inzake versterkinr;Jvan het Buropees
Parlement, o:pperde ik dat Uw Ambtge noot van J:.i i nanciën zi ch
r
well i cht tege n dit voorstel zou uitspreken in de a~s •
.lLinisterraad . Nadien is mij uit contacten met ee n
a mo tenaar van i'inanciën gebleken dat dit i nderdaad he t
~' e val is .
Ofsch oon de heer Vii tteveen waar schijnlijk wel
,;e v oel zal hebben v oor de p olitieke noodzaak om tot een
voorstel te komen op het geb i ed van de v ers terlci ng van de
bev oeg heden van het Parl elll.ent , zal h i j wellicht s t ellen
dat dit niet zo ver mag gaan , dat het Parl ement z e gge nschap
krij gt oVer de be Totin,Z der Gemeenschappen .
5et is moge li jk dat l.linister . 'i tteveen U zal vrazen
het vool'stel a l dus te amenderen d at het ParI tL ent slechts
de bevcegdhsid k rij ó t om b innen het door de ~aad vastgesteIda pl afo~d va de beg~ot ing wijzi~ingsvoorstellen te
dae~ , m. a . w. versclruivingen tussen de posten .
Ik zou een de~~el i jk voorstel beneden de waardi ghe id vat! het ParIe. ent achten; dan ware het beter niets
voo-:::- te stel:en o
=-iet aré:;lu.:.ent van l,:inister T.~ri tteveen. dat men de
_ ssew·ol ee.:jeen l..ü~6a-v8nbevoegdheid moet Geven zolane; zij
no nie t vs:;.... s.ntwoorde li jk is 700r de !.riddelen , is door ons
als juist e1"'1:8 d , 'leshalve dan ook in ons va ol"stel het
zwaarte =,t ~t van de beslissing ov er de be 0 roting in h anden
van de Ra d is ~ebleven o
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