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"De slotsom van onze besprekingen over de incorporatie
van K . S o G o en E.D.G. in de Politieke Gemeenschap was,
dat de suggestie van Generaal tlathon om de Conseil
exécutif te doen bestaan uit personen, die deel u i t 
maken van de H.A. en van het Commissariaat elk ten
getale van drie en voorts uit een drietal andere
personen, bij nadere overweging toch op te grote
moeilijkheden stuitte. In de doelgemeenschappen zou
een doorbreking van het collegiaal karakter moeilijk
vermeden kunnen worden en in de Conseil exécutif
sou een motion de consure complicaties scheppen
t.a.v. de q.q. zitting hebbende leden. Bovendien
rees de vraag of de werkgebieden van K „ S o G . en E.D.G.
elkaar reeds aanstonds zo dicht zouden naderen, dat
het gerechtvaardigd is beide uitvoerende lichamen
reeds dadelijk in het politieke orgaan samen te
brengen. Hu de ministerraad t.a.Vo de samenstelling
van de Conseil exécutif een standpunt heeft bepaald,
verviel ook voor Generaal Idathon een bijkomend motief
voor zijn in de vorige vergadering geopperde s u g g e s t i e
V/cl kwamen wij tot de conclusie, dat het nuttig zou
zijn de ingevolge de instructie aan de C.E. op te
dragen "coörtflaatie van het beleid" wat meer uit te
v/erken, ten einde duidelijk ie maken hoe wij ons
de werking voorstellen van de drie organen gedurende
de periode, die aan de uiteindelijke incorporatie
voorafgaat. Daartoe leek het voldoende in het Verdrag
twee bepalingen op te nemen: een om voor te schrijven
dat de H.A. het Commissariaat en de C E . op uitnodi
ging van deze laatste regelmatig gezamenlijk vergaderenf
een tweede om te verzekeren, dat de H.A» en het
U-om- ~~
mis sar laat aan de C E * de inlichtingen verschaffen,
welke- de Raad voor de vervuiling van zijn taak nodig
meent te hebben. Op deze wijze wordt niet alleen de
coördinatie bevorderd, maar wordt het ook mogelijk
gemaakt, dat de C E » het initiatief kan nemen voor
de oplossing van problemen, die bij de doelgemeen
schappen (KSGl) rijzen, doch die daar geen oplossing
kunnen vinden omdat de bestaande verdragen daartoe
geen bevoegdheden verlenen.''

