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Ik «il grufig nog even op papier zetten hetgeen ik 
gisteren Beide a,a.v. het verzoek van de B£B os Ie fuaic 
de executieven in ds Coordini Tie Commissie ter sprake te 
brengen» hellicht zoudt U san ie hand van het onderat.ande 
«finlster Bakker kunnen indiche«a. 

T.a.v. le lue ie Van de executieven onderscheidt de 
B?3» indien ik goed ben ingelicht, twee yrOsl—ett, tv ia o^ 
te iifliiiiil het rraaaatuk van de eaaeasteliiag van de nieuwe 
Commia^ie, waarover blijkbaar een afspraak ia gemaakt tuseen 
Kiesiager ea de Gaulis» Dea© afspraak zou iahoudea dat Ha 11 et e ia 
aa de inwerkingtreding van het fueieverdrag nog korte tijd ala 
voorzitter in iuaktie sou mogen blijven, ùc rijzen in dit ver 
band enkele vragen: 

a-'Vie zal a • die korte période Hallstaia als voorzitter ver-
van^, ea? 

b.ïs er noó sprake Van een presidium met rouleread vooraitter-
•~ch 

c. Hoe kan voor een kortere periode 
ia voorzien? 

hebben blijkbaar geea 
.rtnera t . beopreken. 

T.çn I e a v o oz z i. tt er bc ao emea 
dan de twee jaar die in het Verdrag 

dm tranne en Ouitae .ueger lagen 
hacii.t om hun afspraak met de andere pi. 
Zolang «ij niet meer wet on dan het bovenstaande lijkt het 
fflij vrij ü-ialooa hierover in de Coördinatie Coamisaie van 
gedachten V ' «laae len

ita tweede probleem ia door de BIB opgeworpen. Het 
betreft hitr ra Vraag oi het wei verstandig ia thaae mede te 
«erken aan de tot stand koning van le faoie van de executieven. 
Hierbij v.orit gedacht a , Ì ie afspraak, dat aa deee tot Staad 
komlag «on oog ia aai &,oet£a worden gemaakt met de onderhaade-
Ilagaa over de fus is van de Geag^nocha^ en. ou dit, aldus de 
OSI, aiet »ea aoole gelegenheid bieden aan de Krnassa om te 
zeg-^a dat het Vareaigd roainkii jfc cor at kan toetreden nadat 
de iuaic v...a de G«-.ac .-.naëhappen is tot stand gekomen? 

Dit ia natuur lijk altijd mogelijk een ook niet geheel 
oaft-*arscaijalijk inàien men vo:x ©geo houdt dat de Fransen 
in ; er tij,i dok de tut stand kosdüag vu:i het geme enschapp eli j k e 
iaadbouw b e 1 e id ala voorwaarden hebben gesteld voor de eigen
lijke eu .. . .„ineen ji&t het f»X« r'ea dergelijke hernieuwde 
chantage sou in theorie tot gevolg kunnen hebben, dat Neder
land gedwongen xou . ordça mede te merken aan de fusie van de 
Bs— SWB€hftppaa ia rraaae zia, d . b i j v o o r b e e l d d.m.v. eli
minatie van de supra-nationaliteit. Hst grote verschil met de 

aaltje van vijf jaar geleden ia echter dat <lj toen de land-
- bouwpoliiiek -
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bou»; oilt-iek xulf «ji tot «tand «llden brengen terwijl wij 
aan de fusie van de Gemeenschappen, gesiea de huidige ongun
stige omstandigheden, geen bij sondere benoefte hebben. 
Indien derhalve na de tot stand koming van ae fusie vua de 
executieven Frankrijk zou atellea,dat de toetreding van 
Engeland dient te wachten op de fusie van de Gemeenschap Lea, 
sou het Ifederlandü antwoord kunnen luiden, dat er dan geen 
fusie van de Geme enschapp ea komt zoliag T.agelaad niet u toe
getreden tot de drie öemeenschappea. Frankrijk z^l daa maar 
eea u.ader argument moeten vinden oai de Britoe toetreding af 
te wijaea. 

Indien dit beswaar dus kaa vervullea, dient er a. i. 
volle medewerking te morden verleead aan de fusie vaa de 
executi?vea, indien althaas de sameastelliag vaa de nieuwe 
Commissie bevredigead kaa worden geregeld. Dit is trouweae 
do politiek die wij ateeda hebben gevolgd. 

Het is aisachien goed, iadiea de BaB d a a r a f behoefte 
mocht hebben, om over het bovenstaande ia kleiaer verband, 
bijvoorbeeld nat enkele Directeurea-Generaal oader leiding 
van DGE3, nog eena van gedachten te wisselen. Ien gesprek 
over deae tactische manoeuvres ia do Coördinatie Commissie 
lijkt mij echter bepaald oagewenst. 


