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1 „- In deze zitting te Parijs waren alle Hoofden van Dele
gaties aanwezig, "behalve de heer Badini, die vervangen werd 
door Ambassadeur Catani, en behalve Ambassadeur Schauss, die 
vervangen werd door een lid der Luxemburgse missJe bij de 
OEES. 

2 . - De notulen der zitting van 5 -7 november werden aange
houden. 

3 . - Nu er kans is dat de NATO-Raad ook nog de 19e december zal 
bijeenzijn, en Minister Pineau in de middag van 20 december 
naar de USA vertrekt, zal de tijdruimte voor de Ministers
conferentie der "Zes" op 19 en 20 december wat nauw worden. 
Toch stelt men voor, aan die data vast te houden; wellicht 
kunnen gedurende de dagen der NATO een paar punten in korte 
gesprekken worden afgedaan, om de grote vragen voor 1 9 - 2 0 
te bewaren. 

Ter voorbereiding van de ministeriële bijeenkomst van de 
volgende- ochtend (14 november 1 9 5 7 ) voer de aanvang der 
ministeriele bijeenkomst der " 1 7 " , had het secretariaat een 
ontwerp gemaakt van een schets, w a a r i n was 
delegatie der "zes 1 

zou voeren. Dit stuk droeg het no 
1 9 5 7 . 

Voorzitter Snoy vroeg, welklfreacties der Ministers 
waren geweest op de suggesties van de vergadering van 5 -7 
november (ons weekverslag no. 1 0 ) . ' 

In het algemeen bleek, dat er instemmend was gereageerd, 
doch de heer Linthorst Homan merkte op, dat er in Den Haag 
bepaald geen enthousiasme over de oplossing bestond. Nu hij 
in MAE 1256, dat juist was rondgedeeld, enige malen de uitdruk
king tegenkwam, dat de betrokken Minister een punt zou bespre-
Ken "au non des six", vroeg hij of dat niet een-misverstand 
was, want ieder zou toch slechts voor zichzelf spreken ? 

vastgelegd welke 
Ui 

MAE 1 2 5 6 , d.d. 9 decenber 

7 ' - CJ
 w o * • — — - - ^ 

op welk punt der nota-Maudling het woord 

Voorzitter,Snoy wees erop, dat deze uitdrukking alleen 
voorkwam bij die punten, waar de "zes" volledige overeenstem 
ning onderling " 
vermeld. 

3 hebben; bij de andere punten was het niet 

De heer Linthorst Homan achtte dat antwoord technisch wel 
bevredigend, doch wilde toch graag duidelijk zeggen, dat 
Staatssecretaris van der Beugel uiteraard vrij moest blijven, 
te intervenieren in het debat, ook waar een zijner collega's 
uit de kring-der "zes" op het betrokken punt het woord zou 
hebben gevoerd. 
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Voorzitter Snoy beaamde, dat elk der Ministers geheel 
vrij bleef. Het zou echter wel te betreuren zijn, zo neende 
hij, wanneer een der Ministers van de "zes" een aanval uit 
de krin^ der "17" zou steunen op een interventie van een 
andere Minister der "zes". Daar echter de Ministers een en 
ander stellig net takt zouden doen, zag hij het debat net 
gerustheid tegenoet. 

Daarop werden de diverse punten nagegaan, zoals zij in 
MAE 1256 en in het Nederlandse Weekversïag no. 10 waren ver
nel d -

Over het bekende punt inzake het feit, dat de nota-
Maudling wel over EEG had gesproken als voorbeeld en, aan het 
slot, als/institutioneel vraagstuk, doch verder niet, welk 
punt dus door Nederland zou worden aangesneden, zette de heer 
Linthorst Honan uiteen, dat hij vernoedde dat Staatssecretaris 
van der Beugel aan het begin der discussies zou opmerken, da± 
eigenlijk de verhouding tussen de "zes" (dus de EEG) en de 
andere leden der VHZ bij elk punt een groot naterieel vraag
stuk zou kunnen vornen, en dat dus eigenlijk de heer Maudling 
daaraede in de redactie van zijn punten rekening had moeten 
houden. Nederland wil nu niet lastig zijn door een redactie
wijziging der vragen-Maudling te suggereren, doch het wil toch 
wel opmerken, dat deze vraag vaak in de debatten naar voren 
zal moeten konen, al was het reeds omdat het, hoe dan ook, een 
associatie wordt tussen enerzijds de EEG en anderzijds de 
andere landen, die zullen gaan meedoen aan de VHZ. Vermoede
lijk zal de heer van der Beugel niet op de juridische vraag
stukken der associatie ingaan, daar zulks de discussie reeds 
aan het begin moeilijk zou maken. 

Stellig zal de Nederlandse Staatssecretaris in de voor
bespreking van 14 november aan zijn collega's der EEG-landen 
zelf wel uitleggen wat hij zeggen zal. 

Inzake de aan Italië toevertrouwde opmerkingen over de 
landbouw-vragen, merkte de heer Gatani op, dat die opmerkingen 
iets soepeler zullen zijn dan MAE 1'256 nu suggereert. 

„ De Duitse Minister zal inzake de algemene vragen van 
coördinatie liever op de positieve zijde Van EEG wijzen dan op 
de-negatieve zijde van OEES; MAS 1256"is hierin te negatief 
geredigeerd. 

Nu kwam het nonent waarop de heer Mor jolin uiteenzette 
hoe het ontwerp luidde van de Franse interventie, welke frank
rijk de vorige keer niet had kunnen uitspreken daar het toen 
geen regering had. Het was nog naar een ontwerp, want de heer 
Maurice Faure noest het diezelfde avond nog net de Franse 
delegatie doornenen. 

Eerst zal Frankrijk wijzen op de talloze onzekerheden rond 
de plannen voor de VHZ, onzekerheden welke ook reeds waren 
aangewezen in het stuk dat de "zes" ter vorige ministeriële 
OhES-bijeenkonst hadden geproduceerd. Die onzekerheden zijn 
des te groter ondat nen, apart van een klein (en mislukt)"" 
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experiment, nergens ter wereld nog ooit een VHZ heeft 
gehad, terwijl .de oude en nieuwe douane-unies talloze 
zijn. 

Frankrijk zal zi jn wil tot het aangaan ener VHZ 
onderstrepen^ doch het zal opmerken, dat veel afhangt van 
de "nodalites de 1'association". Via een aanprijzen der 
EEG- voor allen en opmerkingen over de noodzaak van 
vlotte handel, komt dan de Franse verklaring op de zaken 
der "distorsion", der "detournement de trafic" en der 
verdere moeilijkheden. Regelt men dat geheel, dan kont 
men toch weer bij de EEG- terecht. Regelt men het zelf, 
dan zal ook het goederenverkeer niei? geheel vrij kunnen 
worden. Institutioneel zal er wel unanimiteit moeten be
staan, wanneer men (en dat kan in een zo grote kring 
moeilijk) niet een onafhankelijk orgaan als de Europese 
Commissie aandurft. Omgekeerd zullen de clauses de sauve-
garde wel aan de autonome beslissingen der individuele 
leden moeten worden overgelaten. 

Frankrijk heeft nu reeds moeilijkheden in parlemen
taire en in maatschappelijke kringen, zie b.v. de protes
ten van de "Patronat Francais" in "Ie Monde" van deze 
zelfde 13 november» 

Frankrijk zal wel moeten eisen s 
a.- een unanimiteitsbeslissing voor de overgang van de 

ene etappe naar de andere, 
'b.- een zekere "décalage", waardoor dus de VHZ later 

begint dan EEG-, al is een inhaal-systeem niet 
uitgesloten. 
Frankrijk neemt aan, dat. ook zijn partners der 

EEG het liefste een verdrag a la EEG wensen. 
Duitsland (Ophuels) vroeg waarom Frankrijk zo hard-

precies moest zijn. 
De heer Marjolin meende dat dit nu de beste taktiek 

en het meest eerlijke was. 
De heer Snoy opperde, dat men in onderhandelingen 

aan twee dingen moet denken °, men moet enerzijds hard 
negocieren, doch anderzijds de komende verdragspartners 
niet afschrikken. 

De heer linthorst Homan achtte de zaak der "déca
lage heel gek, want men wint met een paar jaar verschil 
tussen EEG en VHZ niets en men lijdt wel nadeel, want 
de handel zal vólkernen in de war geraken. En wat de 
laatste opmerking van de heer Marjolin betreft s Neder
land ziet.in, dat men toch nooit b.v. Engeland, Zweden, 
f-itserland, tot een EEG-toetreding krijgt, en wil dus 
ijveren voor een VHZ welke de handel in West-Europa 
zo ruim mogelijk maakt, ook al wordt het reen "mooi" 
verdrag. 
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5 . -

De Nederlandse woordvoerder kwam hierbij ook weer terug op 
zijn eerdere opmerking s moet elke Minister der "zes" nu maar 
stilzitten wanneer zijn collega's dingen zeggen'die hij onjuist 
acht ? Dat kan niet. 

dat Voorzitter Snoy stelde voor. 
afspraak maken elkaar 

de zes Ministers op 
elke dag te zien om dat 1 4 november e 

te bespreken. 

Nadat Italië had aangekondigd, iets te zullen zeggen over 
het feit, dat Engeland aan twee kanten vrije handel wil, naar 
det Commonwealth en naar het Europese Continent, werd het punt 
der VHZ verder naar de ministeriele bespreking verschoven. 

Ontwerpen voor antwoorden aan Portugal (via de voorzitter 
der Interimcommissie) en Engeland (in de hoofdplaatsen, om
streeks 18 november) waren gereedgemaakt. Iedor beloofde, op 
1 4 november te doen weten aan de heer Snoy of hij accoord gaat . 
Zo ja, dan worden de regeringen uitgenodigd op of omstreeks 
18 dezer aan de Britse Ambassadeurs te antwoorden. Zoneen, dan 
komt de gehele zaak ter vergaderin, 
op 25-26 dezer te Geneven. 

5 der Interimcommissie terug 

7 . -

8.. 

zák« 
Met de Engelsen it 
de verhouding Eur£ 

reserve d'attente der 

een compromis bereikt over de tekst in-
tom/OEES ("agence"), zij het onder een 
Ingelsen. 

Toch bleek er nu weer een enkel punt kritiek te ontmoeten. 
Ook vroeg de lieer Marjolin nader over de Conventie van "secu
rity control". Besloten werd, dat een werkgroep (Nederland de 
heer van der Willigen) zal pogen tot overeenstemming te komen, 
en c*an komt de 
weer ter tafel 

zaak in de ochtend'van 26 november te Geneve 
der Interimcommissie. ' 

In G-eneve (GATT) zijn vier werkgroepen ingesteld, waar in 
elk twee EEG-landen zullen zijn vertegenwoordigd. Men stelde 
in Geneve voor s LANDBOUW Italië en Nederland; PLAN EN TARIEVEN 
België en Frankrijk; KWANTITATIEVE RESTRICTIES Duitsland en 
België. Voor OVERZEESE HOOFDSTUK zal Frankrijk optreden, en men 
had daar ook graag Duitsland gezien., doch de Duitsers hebben 
vermoedelijk wel een politieke figuur, doch geen technisch-
deskundige. Hen nodigde nu Nederland uit, waarbij dan de Duit-
S eïln- e l k l a n d a a g s _ t e e d s waarnemers zenden) graag ook aanwezig 
wil & jn. De heer Linthorst Homan zal dit aan Den Haag vragen 
en meende vip.1 . dat wel men in dez> 

za. 
situatie nu er anders moeilijk

heden ontstaan, de Duitsers zo zou willen helpen. 

Volgende vergadering 25 en 26 november in Palais des . 
iMations te ^eneve, vooral voor contact met de zes GATT-dele-
gaties aldaar. Spoedig daarna zal een uitvoerige vergadering 
m Brussel nodig zijn. 

In kleine groep bespraken daarna de Hoofden van Delegatie 
ugende Duitse vragen : 
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a.- Blijft ieder erbij, dat in het Gonite van Ministers van 
de Raad van Europa de zetel der EEGKEuratoia niet uag 
worden besproken, en doen elk der zes regeringen daartoe 
stappen ? Ieder meende dat zulks inderdaad zo was afge
sproken. 

b.- Wat kunnen wij doen OEI te verhinderen dat de zetel toch 
wordt besproken in het "Gonite Mixte" ? Daar staat het 
op de agenda, en het is politiek lastig het ervan terug 
te nenen. Is er via de heer Dehousse iets te bereiken ? 
(Antwoord s vernoedelijk niet). Is het dan niet het beste 
dat de zes Ministers der verdragen van Rone zwijgen en er
mede volstaan de discussies der anderen aan te horen ? 
Dit laatste zal vermoedelijk raadzaam zijn, wanneer 
althans Minister larock faalt in^zijn pogingen om "remise" 
dezer zaak in het bedoelde comité te bereiken. 

Ter vergadering werd bijgaande nota MAE 1054 uitgereikt over 
de zaak der kwantitatieve restricties en het vraagstuk der z.g. 
"discriminatie". Het kon n.1. nodig zijn ter OEES-discussie 
over de VHZ hierover te beschikken. 
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