
Ambassadeur, di© inlichtingen kwara inwinnen over onze vcr-

waeütlngen ten aansien van d© vergadering van 17 Januari a.», 

in Luxemburg. Be kwestie van Mm en kader cearterend vroog 

d© heer 3iraud mij saeteen, wat onze ideeën waren omtrent de 

beide wensen van Frankrijk: de meerderheidsbeelissingen en 

de "oofriporteaent" van de Commissie* Ik neb daarop ^ a n t w o o r d , 

dat net een Eioeilijk© vraag w a s , aangezien wij de concrete 

wensen van frankrijk niet kenden. De ambassadeur bestreed 

dit, aangesiea M in zijn gesprekken «et Couve in Parijs tij

dens de MP» ©a M Ï Ö - K a a d sve rgade ringen daarover voldoende 

was ingeli ont. Toon ik zeide, dat mij niet bekend was, dat 

de hoer Couve ooit concrete forimle ringen had naar voren g e 

bracht, antwoordde nlj met een lange tirade over de noodzaak 

dat ©en het se- snel mogelijk eens werd, omdat de £v;o ZO b e 
langrijk was zowel voor Nederland als voor Frankrijk en dat 

aan de crisis ©sa ©lad moest worden gemaakt. Het was duide

lijk wat Frankrijk wilde ten aanzien van de aeercierheidsbe-

alisaingen, namelijk geen wijziging van het Verdrag, aaar wel 

een gentlemen's agreement tussen Ministers met gelijke geldig-

held als een schriftelijke overeenkomst ( zulks teneinde rati

ficatie te ontlopen), dat op vitale punten een land niet sou 

worden overstemt. 

Ik heb hem daarop herinnerd aan Uw verklaringen in 

het Parlement, dat op dit punt aan het Verdrag niet zou worden 

getornd in welke vorm dan ook. Het leek mij moeilijk om ©am 

formule te bedenken, die wel de Raadsleden sou binden, doch 

geen inbreuk zou maken op de letter of de geest van hst Ver

drag. Hecht frankrijk met haar bekende vindingrijkheid des

niettemin een formule vinden, dan sou Nederland uiteraard 

des© mot sorg bestuderen. 

- Hierop — 
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Hierop ging de heer 'iraud over tot de "nomi011—eiH ~ 
van de Colmisele. Hij sneende, dat dit een ainder groet p r o 
bleem was» aangezien een ieder wel zou toegeven, dat de "om 

missie buiten zijn boekje was gegaan met haar voorstel ton 

aanzien van de land bouw financiering. Ik heb dit bestreden 

erop wijzende dat de Cosmiasie, wil zij haar taak van initia

tiefnemer naar behoren uitoefenen, zich niet steeds sai Vînmes 

houden aan alle wensen van alle landen, fen aanzien van de 

bevoegdheid van het Suropees Parlement nee ft de Cossaisaie de 

wensen van h«>t Europees Parlement en van Nederland gevolgd en 

niet die van frankrijk. Op andere punten daarentegen zijn de 

wensen van Öederland niet gevolgd. Indien de Commissie reed» 

bij voorbaat zeker zou moeten zijn van de aanvaardbaarheid 

van haar voorstellen door de zes landen, zou haar taak a a n 

merkelijk zijn gewijzigd* Ôok op dit punt hebben wij elkander 

niet kunnen overtuigen. 

De kwestie van de Geloofsbrieven en het optreden van 

de Europese Commissie als internationaal politiek orgaan, 

achtte de Ambassadeur van iets aiinder belang. 

tenslotte hooft hij geïnformeerd naar de gang van 

zaken ten aanzien van de ratificatie in Nederland van het 

fusieverdrag, .aarbij heeft hij opgemerkt, dat hij ervan u i t 

ging» dat Nederland akkoord sou gaan mot een rotatie van het 

voorzitterschap. Ik heb gerepliceerd, dat hot Verdrag de 

mogelijkheid van rotatie voorsag, maar dat naar onze mening 

dit geen verplichting sou moeten zijn. Ik heb nogmaals uit

voerig uiteengezet, dat het Nederlandse volk de Europese Com

missie slot als de klom van een Europese federale regering en 

dat wij daarom nuiverig zullen zijn om de uiterst geringe 

supranationale bevoegdheden van de uropese Commissie te 

beknottea. 

$et slot woge ik stellen, dat de Ambassadeur geen teke

nen gaf van teleurstelling, dat hij door dit gesprek weinig 

wijzer was geworden. Bot gesprek vond la een aangename sfeer 


