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de Minister-?r*eident 

Gisteren heeft de commissie Beyen vergaderd 
over de resolutie van Messina. Professor ferrijn Stuart 
was aanwezig. Het geheel was nogal wazig en vaag en het 
was duidelijk dat niemand precies voor ogen stond wat er 
nu precies moest gebeuren. Gelukkig hebben wij dit gemeen 
met alle andere landen, ¿át de meer concrete punten van 
de discussie betreft, moge ik deae hieronder weergeven: 

1. Aan Professor Verrijn Stuart zullen enige experts worden 
toegevoegd. Voor de eerste vergadering, welke op 8 Juli 
zal plaats hebben in Brussel, zullen meegaan Linthor* 
Homan, Bot, Kupers en een secretaris van Buitenlandse 
Zaken. Naar mate zich aftekent hoe de studieconferentie 
zal worden georganiseerd, zullen de nodige experts van 
verschillende departementen worden aangetrokken. 

2. De vertegenwoordiging, die naar "Brussel vertrekt, 
(Minister Beyen praat steeds van een commissie, maar 
in het stuk van Messina staat dat de landen een 
"délégué" zullen afvaardigen) zal worden "gevoed" 
door een kleine commissie hier, bestaande uit 
Van de;a Beugel, Bot en Eoman, welke commissie experts 
van de departementen zal aantrekken naar behoefte. 
Zij zal regelmatig rapporteren aan de commissie Beyen, 
welkei.leden alle stukken zullen ontvangen. 

}. Het Hoofd van de Belgische delegatie zal zijn de" Snoy 
Samenwerking met de Belgen werd onderstreept. 

4» Zoals U weet, is Spaak voorzitter van de conferentie 
en is Marjolin gevraagd om als secretaris-generaal op 
te treden. Nog niet bekend is, of hij dit zal doen. 
Voorgesteld werd om,wanneer Spaak zelf niet voorzit, 
dit aan Marjolin over te laten. Het voorzitterschap 
van de subcommissies zou ook in handen van de Belgen 
kunnen worden gesteld. 

5. Op een desbetreffende vraag antwoordde Minister Beyen 
dat de Uessina resolutie niet limitatief is, en dat 
dus de studie kan worden uitgebreid buiten de Mjuridische" 
frasering van de Messina resolutie. Minister Beyen 
verklaarde verder dat de studie informatief en analytisch 
moet zijn en dat de vertegenwoordigers de Regeringen 
formeel niet binden, hoewel in werkelijkheid natuurlijk 
toch een zekere binding ontstaat. 

6^ De bijeenkomst op 8 Juli wordt gezien als een procedure-
regelende. Subcommissies zullen moeten worden ingesteld 
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en richtlijnen daaraan moeten worden gegeven. Besloten 
werd voor te stellen subcommissies in te 3tellen voor 
elk der onderwerpen Al, A2 en A3 van de resolutie van 
Messina, alsmede voor punt B, welke laatste subcommissie 
ook punten G en B zou kunnen "bestuderen. Gewezen werd op 
het gevaar van deze procedure, omdat de interrelatie 
van de verschillende onderwerpen wellicht enigermate 
in het gedrang zal komen. In elk geval zal van Nederlandse 
zijde een voorstel als in dit punt bedoeld worden gedaan. 

7. Verwacht wordt dat begin September een progres3 report 
zal kunnen worden uitgeoracht, waarover de Ministers in 
Ben Haag zullen kunnen vergaderen, I-aï is dus al een 
jiaand opgeschoven, aangezien oorspronkelijk 1 Augustus 
als datum was gesteld. Het eindrapport wordt niet ver
wacht vóór Üctober, zodat eerst in Jovember hierover door 
de Ministers zal kunnen worden vergaderd. Indien men 
werkelijk een afgerond geheel wil maken, zijn deze 
termijnen uiteraard veel te kort, doch enig flodderwerk 
kan vermoedelijk wel op tijd "geleverd" worden. 

8. Be Belgen har?den al informeel een. stuk aan ons gegeven 
over de gemeenschappelijke markt. Ik heb dit niet gelezen, 
doch mij werd gezegd, dat de inhoud zeer bevredigend was. 
Op 8 Juli zal daarover in elk geval niet kunnen worden 
gepraat, aangeaien behalve wij niemand het nog kent en 
het zelfs niet zeker is, of de Belgen het zullen indienen. 

9. Ten aanzien van de houding van Engeland kon Mini3ter 
Bejen nog weinig zeggen, aangezien hij daarover onvol
doende gegevens heeft. Zijn persoonlijke mening was, dat 
men wellicht observers zou sturen. 

29 Juni 1955. 
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