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Direvo-EHP en Recobaa-AZ«stop in nieuwe regering Pleveji ,istoni 
Pfimlin minister van Landbouw stop in regeringsverklkrln,5|o,m 
genoemd organisatie Tan Europese afzetgebieden voor famgbjjOTgf17 

producten stop volgens Maestracoi zou reeds een voorstel daar —-
toe zijn gedaan indien kabinet niet was gevallen stop Minister 
Valay verklaarde eveneens in een redevoering op 29 Juni 1,1. 
een voorstel in dien zin te zullen doen stop resolutie JPfimlin v f c / 
thans actueel stop volgens Maestracoi kan thans binnenkort « XCA 
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(14 dagen) een voorstel verwacht worden omtrent vooreerst de V — Y 

organisatie van tarwemarkt stop bedoeling i s een gesloten West-
Europese markt te oreeeren en voorzover uit eigen oogsten niet 
in behoefte kan worden voorzien gecentraliseerd op andere markten 

^ te kopen stop voorstel wordt gedaan buiten kader O.E.E.C. stop 
echter niet duidelijk of in navolging plan-Schuman men zich tot 
Duitsland zal richten, waarna andere landen zich zuilen aansluiten, 
of dat een algemene oproep zal worden gedaan aan belangstellende 
landen stop C.G.A. suggereert een .voorstel aan Duitsland stop 
Maestracoi meent een algemene oproep stop suggestie C.G.A, hangt 
samen met vergadering in voorgaande week van permanente Frans-
Duitse lendbouwoommissle, ingesteld ingevolge gemeenschappelijke 
verklaring te Stockholm stop aan slot vergadering besloten bij 
beider regeringen aan te dringen op creatie van gemeenschappelijke 
markt van tarwe, waarbij andere landen zich kunnen aansluiten stop 
indruk van Frank uit besprekingen met Maestracoi en C.G.A,, dat 
tarwe hoofdprobleem i s , vervolgens wijn en daarna vlees en zuivel-

^ producten stop Frankrijk vreest Invoer van tarwe uit Oost-Europa 
stop Maestracoi bracht eveneens organisatie exporterende landen 
van bacon ter sprake en meende, dat dumping door Nederland en 
Denemarken nadelig voor deze landen was stop daarom zou een georga
niseerd front ten voordele van ieder zijn stop begrijpelijkerwijze 

Adt^Tnijaojaijaa niet ingegaan op dit probleem stop Frank wees 
Maestracoi op landfeouwpassage in verklaring minister Stikker in 
vergadering Haad O.E.E.C. en verzocht voorts contact te houden 
over bovengenoemd probleem stop in dit verband interessant andere 

\ conclusie van permanente Frans-Duitse landbouwcommissie zijnde 
rwwens tot opheffing van iedere restrictie voor u i t r u i l van goederen 

^\\ tussen Frankrijk en Duitsland behalve exceptions Justifiées, 
^ ^ transitoires ou saisonnières stop C.G.A. vertaalt deze conclusie 

als volgt: au lieufiaresser des listes restrictives et compensa-
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trices de produits exceptionnellement échangeables, on doit, 
ou contraire, poser le principe de l a liberté générale de l a 
circulation des biens en se bornant à dresser l a l i s t e restrictive 
des exceptions provisoires ou des répartitions saisonnières. 
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