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Ex.nr.

Notulen van de 3de vergadering
gehouden op vrijdag 13 december 1963 in de Trêveszaal,
aangevangen 's morgens om half tien
. Aanwezig: De minister-president Marijnen en de ministers
Van Aartsen, Andriessen, Biesheuvel, Bot,
Veldkamp (gedeeltelijk) en Witteveen
Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen
De Block en De Meijer, alsmede drs.J.P.Elzerman
de heer C.P.Emans(Financiën), ir.J.A.P.Franke
(Landbouw en Visserij), mr.F.Italianer (Buitenlandse Zaken), mr.O.W.S.Josephus Jitta (Algemene
Zaken), mr.A.F.K.Hartogh (Buitenlandse Zaken),
drs.J.B.W.Hoogwater (Economische Zaken), dr.
W.P.B.van Oorschot (EconomisChe Zaken) en de
heer D.P.Spierenburg
Secretaris:

drs.J.~liddelburg

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Bij dit punt wordt niets aan de orde gesteld.
~

Verslag van de coördinatiecommissie van 10 december 1963 (Brief
van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken mr.De Block -dd.
11 december 1963, nr. 180739, met bijlagen)
a. Parlementaire controle op financiering van het gemeenschappelijke landbouwbeleid

•

Staatssecretaris De Block deelt mede, dat bij de
behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken in de
Tweede Kamer van alle zijden is gevraagd, dat de Nederlandse
regering bij de behandeling van de EEG-landbouwreglementen
(aanvankelijk gezegd: als conditie stelt, hetgeen nader is
afgezwakt tot) zo krachtig mogelijk stelt, dat op de uitvoering
ervan parlementaire controle moet plaats hebben. Spreker stelt
voor, dat hij na de vergadering nog met minister Biesheuvel en
de heer Spierenburg overlegt hoe dit in Brussel gesteld zal
kunnen worden. Hij ziet, dat deze controle zonder wijziging van
het EEG-verdrag niet ~ogelijk is, maar dit zal toch in Brussel
moeten worden gesteld.
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