
Bij de lunch met de Belgische en Luxemburgse Ministers en de leden 
van de Kaad van Presidenten, gegeven in verband met de besprekingen 
inzake de Uenelux, bracht de Luxemburgse Minister ^ech vragen ten 
aanzien van de Europese Gemeenschap ter sprake. Bij de daaropvolgende 
discussie, waaraan voornamelijk de Ilinisters Van Zeeland en Bech 
zich uitten, werd het duidelijk, dat de Belgische en Luxemburgse 
.Regeringen zich op het standpunt stelden, dat hun landen tot een 
Europese Gemeenschap pas zouden kunnen toetreden na wijziging van 
de Grondwet. Voor de Luropese uei'ensie Gemeenschap achtten zij dit 
nog betwistbaar, voor de algemenere Zuropese Gemeenschap niet. 

Verkiezingen, die aan de Grondwetsherziening moeten 
voorafgaan, zullen vermoedelijk het volgend jaar worden gehouden. 
Van België en -Kixemburg kan men dus voor het ogenblik niet ver
wachten, dat zij met de behandeling van de Luropese Gemeenschap 
spoed zullen willen naken, al zijn zij bereid tot bestudering van 
het Statuut mede te werken. 
Beide kinisters waren bereid de o vatting te aanvaarden, dat met 
de politieke integratie economische integratie dient samen te gaan. 
oe verklaringen hierover werden echter aanzienlijk verzwakt doordat 
er aan werd toegevoegd, dat een vetorecht noodzakelijk zal zijn 
als het gaat om kwesties, die voor een land van vitaal belang zijn. 
iiinister Bech noemde daarbij in het bijzonder de economische vraag
stukken, waarbij -ijuxenburg niet mocht zijn'a la merci"van de grote 
mogendheden. 
Minister Van Zeeland sprak in het bijzonder over kwesties van 
belastingheffing, waar eenstemmigheid geboden zou zijn. "ij zocht 
de waarborgen daarvoor voornamelijk in de Senaat, die hij paritair 
samengesteld wenste te zien, en waarbij voor gewichtige kwesties 
eenstemnigheid zou zijn te eisen. Wilde men geai paritaire Senaat, 
dan zou hij wensen, dat bij belangrijke vraagstukken niet hoofdelijk 
zou worden gestemd m&v.r per delegatie, en dat dan medewerking van 
alle delegaties noodzakelijk zou zijn. Lit kort dus weer neer op 
een vetorecht voor de delegatie van elk land, terwijl het bovendien 
de gedachte aan supranationale eenheid, supranationale fractie
vorming e.d. doorbreekt. 

Minister Van Zeeland noemde ook nog de bepaling, dat de Gemeenschap 

onontbindbaar zal zijn, onaanvaardbaar. . 
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