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Zijns ffxoollontio 

jje tweede beopreki^ met de Belgen en jUixoj&burgers op 
•«oen&dag ji» leverde de navolgende gegevens* op, die voor one nog 
van belang z i j n . 
1* je Belgen hebben vernoment dat Frankrijk niet van plan i e 
te rorije aanatonds met een uitwerking van het ichu*aan~plan naar 
voren te ko;»en, doch In tegendeel eerst a l l e Delegaties de gelegen 
held te geven vragen te ©tellen en opmerkingen te maken* Het l a 
oü die reden, dat ie twee besprekingen met de Belgen en JUaxemburw 
gers aeer nuttig z i j n geweest, asagesien de gedaehtenwiseeling 
ÜV<U het iJcfruozan—plan vele vragen heeft doen opwerpen, welke de 
volgende week nuttig i n ~urije kunnen worden gesteld» 
2* De drie Benelux-Delegaties sullen ieder afsonderlljk op
treden en de Belgen en im.e&iburgers begrijpen evenseer als wij, 
dat onze belangen i n vele opzichten niet suilen sa&iengaaa* «rel 
wordt pftfm geoteld op het voortduren van het begonnen contact 
en zo mogelijk gemeenschappelijke actie daar waar wij het eens 
Sijs (bijv» over de taak en de bevoegdheden van de Haute Autorit* 
en de mogelijkheid v&n beroep op d i t orgaanf zie verder punt 4)* 
3» Bolton en Luxeeiburgers z i j n het iaet ons eens, dat het van 
groot belang moot worden geacht, dat het yfmrmnlQd koninkrijk u i t 
eindelijk aan het Sehum&n—plan sal deelnemen en i n die richting 
aal moeten worden gewerkt* 
4* Sm groot deel van de discussies i s wederom gewijd aan taak 
en bevoegdheden van de Haute Autorité, waarbij de Belgische mede-
deling belangrijk waa, dat ook do Fransen volgens verkregen inlicht 
tingen de noodzakelijkheid van een beroeps-instantie op dit orgaan 
inzien» 

Uit de gedachtenwisseling i s thans naar voren gekomen, dat 
tweeërlei beroep mogelijk moot s i j n i toe eerste sal het noüdsftkoiyi 
zi j n de mogelijkheid te schappen van beroep inzake beleido-bo-
alisaingen van de Haute /^utorité,voor welk* beroep een politiek 
orgaan zal moeten worden geschapen» Of d i t , g e l i j k i n do 
V9rgad9trim werd betoogd, Kthistoro van economische 2aksn der deel-
xnemende landen moeten z i j n , dan wel een orgaan van andere ea&ea-
st o l l i n g , valt nog niet te overzien, doch do Belgen en laxemburgeri 
voelden beslist niets voor inschakeling i n deze ven do Baad van 
iuropa. Dit politieke beroeps-orgaan sou echter met oen goqualifi-
coerde meerderheid van sternen moeten besllsson, sodat do minderhsj 
zich b i j de te nemen beslissingen moot neerleggen» 

ten tweede zal de mogelijkheid van oen beroeps-instantie moe
ten worden geschapen voor toetsing van beslissingen van do Haute 
Autorité aan de i n het verdrag V'ast te stollen regels, een arbi
trage-orgaan dus» 
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