
; zai de Franse Hinlster van Landbouw bet beginsel van 
een ad-hoc organisatie"echter bli jven verdedigen» Dit 
s c h i e t vooral te z i jn geschied onder druk van 

IIallé. Of de Franse déïegatie reeds thans " 
Is uite 3*K jk toe te stemmen 
io OEES, en om""Tactische rcdenei 

[ deligste voorgaarden voor de ó' 
begin een acgsBxR, 

refgang m 
ie dé voo: 

rerkr: 

Ie voorwaar
den voor do overgang naar do 0ÉE3 i n een ad-hoc groep 
of do Interim Wórking Party. Aan franse zijde" bestaat 
een groot wantrouwen tegen do Britse Delegatie, omdat 
sij niet zeker z i jn omtrent do bedoelingen van Engeland 

Do Franse delegatie za l daarom, ook b i j eventuele toe
stemming voor.de overgang naar do OEESf eisen, dat 
een duidelijk en goed bestudeerd werkprogramma door de 
Ministers van Landbouw zal worden'aangenomen alvorens 
do Pool-Vort wordt overgeheveld." : 

Volgens M. Eabot zal-de Frans 
om het eindrapport van do Interim Working Party i n 
discussie te brengen en slechts op het lastet het i n 
stitutionele probleem aansnijden. Ik wee3 hem erop 

' dat" d i t een ongelukkige wijze van werken zou z i jn , 
omdat,than3 zaak i s een pr incipiële beslissing t .a .v . 
de organisatie te nemen en dat dÜ; dooreen discussie 
van het eindrapport de conferentie i n tijdnood zal 
geraken omJeJHo^Pjïr hot institutiohelo probleem to 
bespreken. .f2-: 
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Pool-Vert van het "besprokene ±n 
doOSE3 op 6 Mei 1 .1 . 

Do Franse delegatie ver 
-'tegen een1 formule . i n eóa'schr 

van de Fool-Yert, dat er was 
• acceptance" van het document^van 

Ministerraad t .a .v . do landbouwWefkzaamheden. 
SB8Bio'ttö ging de franse;delegatie accoord met een 

schrijven, waarin de landen worden opgesomd, die accoord 
. gaan met genoemd document. Staando de vergadering ver
klaarden Zweden, Portugal en Zwitserland onder deze 
landen gerangschikt te willéii worden. 

Uit dezo vergadering bleek, dat als voor3tandé 

•• Het Verenigd'Koninkrijk^ Noorwegen, Griekenland* 
Denemarken, Oostenrijk, Portugal, I t a l i ë , Ierland, 
Zwitserland, Zweden en 
en als tegenstanders? 
Frankrijk, ïu rk i jo , België, 

" Prins Colonna zal do OEES op 
Landbouwministers vertegenwoordigen 


