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Ten vervolg op
tekening no.717 van DGEM en
Chef DWS kan ik ~
elen, d~t de heer Rothschildt te
Brussel mij telef
ach bevest~gde, dat de Franse regering er thans inderdaad op staat op 6 en 7 Mei a.s . te
Parijs een Ministers conferentie van de "Zes" te houden.
Volgens mijn zegsman heeft Spaak onlangs een persoonlijk
onderhoud gehad met Mollet. Laatstgenoemde had zich daarbij uitgeput in verzekeringen, dat de Franse regering
de oprechte bedoeling heeft de totstandkoming2IJwel van
Euratom als van de Gemeenschappelijke Markt te bevorderen.
De oorspronkelijke voorziene datum van 20 Mei voor
de Ministers conferentie zou thans echter niet meer schikken, aangezien Mollet en Pineau omstreeks die tijd naar
Moskou zullen vertrekken.
Wat de binnenlandse situatie betreft, heeft de
Franse regering haar oorspronkelijke standpunt gewijzigd
en acht zij het ge wenst elk uitstel te vermijden en de
Minist ers conferentie van de "Zes" zo spoedig mogelijk
te doen plaatsvinden. Mollet hoopt dat men op 6 en 7 Mei
a.s. tot principiële beslissingen zal komen inzake gelijktijdige onderhandelingen omtrent verdragen, zowel betreffende Euratom als de Gemeenschappelijke Markt.
Ik heb tegenover de heer Rothschildt niet verborgen,
dat wij op ambtelijk niveau zeer soeptisch stonden tegenover de schoonklinkende verklaringen van de Franse Minister-President.
Ik kan mij slechts indenken, dat de Franse regering
er belang bij heeft zo spoedig mogelijk bepaalde beslissingen te foroeren t.a.v. Euratom, waarbij ik het niet
ui ~gesloten acht, dat van Franse zijde nog amendementen
zullen worden voorgesteld, waardoor Euratom op enigerlei
wijze in verband wordt gebracht met de ontwapening. Dit
zou voor de Franse staats~den een aangenaam resultaat
zijn om mede te brengen naar Moskou, en ligt m.i . wel in
de lijn van hun politieke uitlatingen van de laatste tijd.
Van Nederlands standpunt uit bezien onderschrijf ik
ten volle de bezwar~n die door DGEM / ejä .el # en Chef DWS
onder Uw aandacht zijn gebracht. Ik zou er nog steeds de
voorkeur aan geven ons tegen het Franse voorstel te verzetten, doch ik moet erkennen, dat wij dan waarschijnlijk
alleen komen te staan, aangezien van de zijde van België,
Luxemburg en Italië reeds instemming is betuigd, terwijl
v 1gens mijn inlichtingen ook de Duitsers geneigd zijn
toe te geven. Ik heb overigens de indruk dat de heer Spaak
bepaald niet warm loopt voor de nieuwe procedure, doch zich
met tegenzin heeft laten overtuigen door de Franse MinisterPresident .
De Franse Ambassadeur h .t. s. die mij toevallig naar de
stand van zaken vroeg, heb ik heden sUID~ier ingelicht en van
onze bezwaren op ambtelijk niveau op de hoogte gesteld,onder
(I-~léY.melding dat een beslissing door S-. U aanstonds na Uw terug-
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keer uit Italil zal worden genomen.
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