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Ik heb ds eer Uwer excellentie hiernevens e^n 
verslag Ü doen toekomen van de zitting van de 
Institutionele Commissie van de Commissie voor een 
Europese Politieke Gemeenscnap, welke alhier werd 
gehouden van 23 Juni tot en iaefc 2 Juli 1954* 
Kortheidshalve moge ik volstaan aet naar de inhoud daar 
van te verwijzen. 

Het Hoofd der Delegatie, 
voor deze, 

(lfr. F. Italianer). 

iiner Excellentie 
Le fcinister van Buitenlandse üaken 
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99408 a 
IJTSTITUTIüMSLE COMMISSIE VAN 

DE COMMISSIE VOOR EO» EUROPESE POLITIEKS GEMEENSCHAP• 

Y , r f l l ^ bespreking 20 Juni tot en met 2 Juli 1954. 

De zogenaamde werkgroep, welke in feite dezelfde samen
stelling had als de Institutionele Commissie, sette de be-
handeling voort van de agendapunten, waarvoor men tijdens de 
vorige zitting onvoldoende tijd had kunnen vinden. Ken he
sprak achtereenvolgens de Conseil economique et soolal, de 
organisatie van het Hof en een aantal budgetaire vraagstukken. 
De resultaten van de besprekingen van deze en de vorige ait
ting zijn in één document opgenomen (CCP/d/Doe .53) . 

De Duitse vertegenwoordiger stelde voor reeds thans te 
besluiten dat de Institutionele Commissie in September opnleut 
bijeen zal komen voor de bestudering van enige nog niet, of 
onvoldoende besproken vraagstukken op financieel terrein en 
voor de voortzetting van de discussie over de organisatie 
van het Hof, waaraan men door het vervroegde vertrek van Prof. 
Ophuels niet was toegekomen. Men bleek er echter weinig voor 
te voelen zich reeds thans vast te isggen, zolang men nog in 
het geheel niet wist wat in September het meest urgent zal 
zijn. Tenslotte werd besloten in principe na Augustus weer 
bijeen te komen voor een bespreking van de organisatie van het 
Bef, doch voor het overige de eventueel docr de delegatie-
hoofden te nemen beslissingen af te wachten. Of laatst
genoemden bijeen zullen komen werd echter in het midden ge
laten. 

Over de resultaten van de besprekingen kan het volgende 
worden medegedeeld* 
Conseil econoiaique et soclal* 

De Duitse delegatie had ean werkdocument ingediend, 
waarin werd uitgegaan van de beslissing, vermeld in het rap
port aan de iinistera, dat er een Conseil economique et 
soclal zal komen. Tijdens de bespreking betwijfelde de lui ui 
vertegenwoordiger echter de wenselijkheid van een dergelijke 
instelling, zulks op grond van de daarmede in Duitsland op
gedane ervaringen. In het rapport is deze twijfel in gemiti
geerde vorm tot uitdrukking gebracht. 

De besprekingen waren verder gewijd aan de samenstelling 
van de Conseil, de wijze van benoeming en de status van zijn 
leden en aan de bevoegdheden die aan de Conseil zullen worden 
toegekend. Voor de resultaten moge naar het rapport worden 
verwezen. 
Organisatie van het Hof. 

De Duitse delegatie was reeds tijdens de vorige zitting 
teruggekomen op haar aanvankelijke principiële instemming met 
de voorsteilen welke van Nederlandse zijde inzake de beslech
ting van geschillen van constitutionele aard waren gedaan. 
Zij had daarbij de nadruk gelegd op de noodzaak om de eenheid 
van Organisatie van het Hof van de Gemeenschap en van de jurii-
prudentie te handhaven. Tijdens deze zitting diende zij een 
voorstel in waarin een en ander nader wordt uitgewerkt 
(CCP/ÖTl/üoc.9). 
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Discussie daarover heeft, in verband met het vertrek van 
Prof. Gphueis, nog niet plaatsgevonden. Wel werd van 
Duitse zijde een toelichting gegeven waaruit o.m. bleek dat 
de tegenstand tegen de Hederlandse conceptie voornamelijk 
afkomstig is van het Duitse Mnieterie van Justitie dat 
alles wil vermijden wat zou kunnen leiden tot een instelling 
als het "Bundesverfaesungsgericht. 

Budgetalre vraagstukken» 
Se besprekingen aan de band rvn de Belgisch-Luxemburgse 

vragenlijst werden voortgezet. Men begon met een crltlsc.^e 
beschouwing van het compte-rendu van de vorige zitting 
(CCP/GTl/boe»8)f waarin een aantel wijzigingen werden aan
gebracht. Opvallend was hierbij dot de ?ranse delegatie, 
die tijdens de vorige zitting met de Duitse en Italiaanse 
delegaties hit standpunt had ingenomen dat de Gemeenschap 
in de eerste plaats afhankelijk zou moeten zijn van eigen 
financiële iaiddt>aen en slechts subsidiair van de contribu
ties vsoi de deelnemende staten, thans het tegenovergestelde 
standpunt innam. De Belgische en Luxemburgse delegaties 
sloten zich aan bij het JJederl&adae 3tandpunt, dat het vraag-
stuk van de belastingheffing door de Gemeenschap eerst kan 
worden bestudeerd, wanneer vastgesteld zal zijn welke be
voegdheden aan de Gemeenschap zullen worden toegekend» 

De passages inzake de bevoegdheden van de Gemeenschap 
op fiscaal gebied werden op Belgiacli initiatief omgewerkt. 
Voor wat de nieuw-beBprokan punten Lstreft moge worden 
verwezen naar het rapport (punten 3 tot en met 16)• 
Hieruit zal blijken dat men een aantal vraagstukken in het 
huidige stadium van de besprekingen nog niet rijp achtte 
voor diepgaande discussie. Dit was eveneens het geval met 
de vragen van de Belgisch-Luxemburgss questionnaire die niet 
in het rapport vvjrden vermeld. 

Parijs, 5 Juli 1954. 
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