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Notulen van de vergadering, 
gehouden op Maandag 15 Maart 1954 in de Treveszaal, aange

vangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgezet 

Jciu^ oCmft •' — 
/ . %^ Aanwezig: De Minister-President Dr e as en de Ministers 

UCUUfLti Algera (bij de punten 3 t/m 7), Deel, Beven, 
De Bruijn, Gals, Donker, Kemkamp, Van de Kieft, 
Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en 
Zijlstra (Afwezig is Minister Luns) 

Secretaris: J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Zie Middagvergadering • 

3» Buitenlands beleid 

/?s > /ISi^* -i ^e Europese Gemeenschap 

Mm 
ster Beyen deelt mede, dat de studiecom-

issie, die op de Haagse* Conferentie is ingesteld, rapport 
heeft uitgebracht. Dit rapport, waarvan de Minister in het 
kort de conclusies behandelt, zal op de Ministersconferentie 
van 30 Maart worden besproken. Gebleken is, dat ondanks 
het ongunstige tijdstip de Franse Regering niet voelt voor 
uitstel van deze conferentie. Gezien de weinige tijd, die 
op deze conferentie beschikbaar zal zijn, zal men over slechts 
een beperkt aantal punten overeenstemming kunnen bereiken. 
Naar sprekers mening heeft het echter geen zin de rest weer 
naar een studiecommissie te verwijzen. Het lijkt hem wel 
mogelijk op een later tijdstip, bv 1 Juli, een werkelijke 
Ministersconferentie bijeen te roepen om dan te trachten 
een verdrag inzake de Europese Gemeenschap tot stand te 
brengen. Dit heeft echter geen zin als de Fransen (nog) niet 
bereid zijn de beginselen van een dergelijk verdrag te aan
vaarden. Spreker zal op Zaterdag 20 Maart een bespreking met 
de Commissie voor Buitenlandse Zaken hebben, waarin hij al
leen eenzelfde uiteenzetting van het rapport van de studie
commissie zal geven als in de Raad, zonder nog het nadere 
standpunt van de Regering aan te geven. De Minister stelt 
voor volgende week een bijzondere vergadering van de Raad 
te houden ter nadere bespreking van het rapport en ter vast
stelling van het Nederlandse.standpunt. 

De Raad besluit een extra vergadering te houden 
op Vrijdag 26 Maart 's morgens half tien. 

Minister Mansholt vernam in ülvenhout, dat Neder
land gevraagd zou hêTÊen 3e Ministersconferentie uit te_stel
len. Spreker is echter tegen uitstel. Minister Van de Kieft 
zou het wel goed achten de conferentie uit te snellen in 
verband met de goedkeuring Van het EDG-verdrag in Frankrijk. 
Minister Be^en deelt mede, "at hij Bidault persoonlijk over 
deze kwesl"ïe~Eeeft benaderd; maar dat deze geen uitstel van 
de conferentie wenste. De Minister-President is van oordeel, 
dat Nederland kan overlaten'~öT~"ïïe confi'ren'H'e al dan niet zal 
worden uitgesteld, het is echter duidelijk, dat een conferen
tie op 30 Maart met het oog op de Belgische verkiezingen en 
de situatie in Frankrijk onvruchtbaar zal zijn. 
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