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INGESTELD DOOR DE CONFERENTIE VAN MESSINA / 

7/eokbericht Ho, 10 f~ \ \ 7 
vergaderingen op 7 november 1955 7\ 

Op 7 november vergaderde eerst hot Comité Directeur en 
daarna de gro^p van gedelegeerden uit de F.SG-landen. In de 
eerste vergadering waren aanwezig de "zes1; Engeland, KcG, OESC, 
CEMT en Raad van Europa; in de bespreking der Gedelegeerden de 
Hoofden van Delegaties der "zes", elk qaet een plaatsvervanger, 
en de heren Uri (KSG) en von dor Groeben (Duitsland), die 
belast zijn met het ontwerpen van het eindrapport onder dage
lijkse leiding van de heer Spaak. 

Comité Directeur 
Van de gelegenheid, algemene beschouwingen ever de 

commissie-rapporten te houden werd gebruikt gemaakt door de 
horen Spierenburg (KSG), Bretherton (Engeland), Dorges (CEMT), 
Sergent (OEEC) en Marchand (Raad van Europa). 

De verklaring der KSG, die op het ogenblik van het opstel
len van dit weekbericht nog niet in voldoende exemplaren be
schikbaar was, zal zo spoedig mogelijk worden gedistribueerde 

De vier anderen zeiden in diverse toonaarden : kan de 
"markt" niet worden bereikt door de bestaande organisaties ? 
Overigens verklaarde de CEMT zich akkoord met het rapport der 
transportcommissie en wees de Raad van Europa op de noodzaak 
van coördinatie van eventuele Brusselse "eigen" resultaten met 
Straatsburg. 

De hoer Spaak noemde het "la journée des confirmations" en 
wilde ook zelf trouw blijven aan zijn eigen idee, dat hij "une 
passion européennc" noemde, en dat z.i. niet door intergouver
nementele organisaties kon worden gerealiseerd. Het gaat om de 
"volonté politique" der landen van Messina, die nu dus tezamen 
hun eindrapport zullen maken, dat dan t.z.t. ook aan anderen 
zal worden overhandigd. De heer Spaak sloot met een woord van 
dank voor ieder's medewerking in de maanden juli-november, 
waarmede de werkzaamheden van het Comité Directeur in zijn 
brede samenstelling worden boeindigd. 

Tervolgens werden met een onderbreking van een uur twee 
bijeenkomsten der Gedelegeerden en plaatsvervangend-gedolegecr-
den gehouden. 

De reeds eerder (26 oktobur) in deze groep besproken pun
ten v/aren vastgelegd in een viertal werkdocumenten : 
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1.- structuro du Traite 
2.- methode do supprossion dos drcits de douane 
3.- droits de douane vis-a-vis des pays tiers 
4.- euppression des contingents. 

Nederland, dat door een micvorstand deze stukken tc laat 
had gekregen, reserveerde zijn reacties, en ook overigens 
werd er nog niet over gediscussieerd, 

Mot nadruk wees de heer Spaak op hot v^rtrouwoli jke 
karakter dezer concepten. 

Aan deze stukkon worden nu do volgende toegevoegd : 
- institutions 
- agriculture. 

Voordat men hierover ging praten, besprak men de kalender 
voor het verdere werk, waarbij de heer Spaak de volgende pro
cedure aangaf : 
a.- worden de Franse verkiezingen in december gehouden, dan 

zullen de Gedelegeerden pas in januari weer vergaderen, 
en intussen zal de heer Spaak dan zorgdragen voor verdere 
conceptens terwijl er ook nog enkele studiegroepen zul
len werken (sie c.-), 

b.- zijn de Franse verkiezingen niet in december, dan zullen 
de Gedelegeerden gewoon voortwerken, 

c - er komen in elk geval vier studiegroepen, n.1. twee als 
gevraagd in een nota van de voorzitter der Commissie voor 
de Kernenergie, t.w. over een z.gf "stand-still"-afspraak 
en over de oprichting van een difusicfabriek, alsmede over 
do cctrooizijde dezer energie, zulks op verzoek der Duit
sers, en een als voorgesteld in het stuk over de landbouw. 
Uit de nog zeer voorlopige discussies over de documenten 

inzake de instituten en inzake de landbouw, was hot volgende 
het voornaamste, 

Instituten 
De heer Spaak wees er ten eerste op, dat men een centraal 

orgaan nodig heeft, tenzij men alles in een verdrag zou vast
leggen, wat echter onmogelijk is. Bovendien moet men zo een 
procedure volgen, dat er voor de achtereenvolgende etappes dor 
economische arbeid geen ratificaties meer nodig zijn. 

Frankrijk maakte drie algemene opmerkingen : het eind
rapport moet duidelijke passages bevatten omtrent de garanties 
aan de producenten, opdat deze zullen kunnen lezen welke pro
cedures voor hen openstaan '. Voorts meende de heer Gaillard, 
1) Dit punt was niet erg duidelijk. Een nadere uitwerking zal 

moeten worden afgewacht. 
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dat uitbreiding van het aantal leden der Assemblóo-KSG gewenst 
zou zijn om van hen allen "Europeanen" te kunnen maken. Ten
slotte zal men in Frankrijk, indien en wanneer men een centraa 
executief orgaan aanvaardt (wat Gaillard zelf vrel doet) dat 
stellig nooit "Hoge Autoriteit" Willen noemen, doch woorden 
vallen kiezen, welke op iets nieuws duiden, en niet op een 
herhaling of uitbreiding van de ESG> Hij denkt hierbij aan 
uitdrukking "magistrature commune". 

Op een vraag van Italië* zei de heer Spaak, dat z.i. de 
Luxemburgse Assemblee beter geschikt is dan de Straatsburgse. 

Op een vraag van Nederland antwoordde de heer Spaak, dat 
z.i. de gevallen waarin een Raad van Ministers bij meerderheid 
zou kunnen besluiten, concreet in het verdrag moet worden ver
meld. 

Naar aanleiding van deze opmerkingen zal de heer Spaak 
het concept voor een institutioneel v/erkstuk nader herzien. 

Landbouw 

De heer Spaak wil het agrarische werkdocument eerst aan 
een paar experts laten lezen, dan eventueel een nieuw con
cept maken, dat dan zou moeten worden besproken in oen studie
groep, bestaande uit de woordvoerders in de Commissie voor de 
Gemeenschappelijke Markt, elk bijgestaan door een agrarische 
deskundige. 

De heer Uri noemde als namen voor de eerstgenoemde expert 
de heren Mansholt en Papi , waaraan Luxemburg de Belgischo 
Minister Lefèbre toevoegde. 

Voorzitter Spaak kreeg de vrijheid zelf zijn keuze te 
bepalen. 

Inzake de studiegroep gingen allen akkoord. 

1) Italiaans deskundige der "pool vort". 
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