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FOTD-BtZ. 139573
Vergadering van de Amb t elijke Coörèin:: tie-Commissie voor de inte gr r tie
op 25 juni 1956
De vergadering is het er over eens à ~t ~ i e t zonGer meer nee
gezegd ka n worden op het Turkse verzoek om a l s gelijkgerechti gden nee
. te doen aan de Brusselse besprekingen op ba sis vgn het aa pport-Spaa k .
Wi j zullen 8.él.ll Brussel opgeven da t de :lederlandse Delega tie
voor de onderhandel ingen van Oe g e m eensc h~ p p elijke ma rkt en Eur~tom za l
bestaan uit de heren: Linthorst Ho:nan , Eschl"l uzier , V ~l n Al phen, Van
Dierendonck) Groot ers , HOOgW3 ter , Kr ame r, Van der Lee, ~ ,2'). 5 , Riphag en ,
Rutten, Schlösser, Schmelzer, Va n Tienhoven , Le Vries RObles, Kvmmell
Naar de besprekingen op 25 juni gaan de heren : Linthorst rtO.D8 n , . .
•
Eschauzier, Hoogw3ter , Kymme ll , Ripha gen, Rutten , Verbe r ne .
Hen kan zich vereni f en [Jet 6.e door de h eer Sp9ak voorgestelde
werkwijze waarbij eenmaa l per week een b ijeenkomst va n de del ega tiechefs
bij de heer Spaak zal pl aa tsvinden , en waar bij een commissie van zes
juristen onder voorzitterscha p VP-1 n de heer Rc 'f€ch ild de stukken za l
maken onder verantwoordeli jkheid van Ninister Spaak . De dele ga ties zullen
dan over de m3 terie gaFl.n pra ten aan de hp.nd va n deze stul-t~ en die dus
uitsluitend zullen dienen om de discussie te l eiden. Na zulke bes prekingen van de delegaties za l de Co;mnissie VDn .)"uristen een nieuwe tekst
opstellen.
Omdat op dit moment de door de juristen opgestelde s t 1L.{ken nog
niet bekend zijn zullen de bespreJdngen van de dele gR.ti es de eerste
dagen noodzakelijkerwijs niet er g diepga and zijn.
De Nederlilndse Dele gatie , a l in Brussel bij de R.ndere informeren hoe deze de inschakeling v~n het becri ~ fsleven b i j de komende
onderhfnd elinEen zien.
t!~'a t het cont a ct met àe pers be treft, v:"l,nui t Den Haflg za l er
geen erLl{el cont3ct zijn. In Brus se l za l he t Hoofd van de :Je derl:."nd se
Lelegatie bepé'len in hoeverre gesprel(ken me t de pers op]ortuun zijn .

De heer Linthorst H01!lan zal nog met de h eer Snoy overleggen
hoe het contact met de Belgische en Luxemburgse delega t ies zo vruchtb:J.ar !nogeli jk kan vJOrden eemaakt.
De wer!}wijze in Den Haag zal a ls volgt zijn: de heer Ru tten
stuurt uit Brussel a lle conferentie documen t ennaar de heer Kupers die
voor verspreiding onder de leden van de Anbt 21ijke Coördin2tie-Coffimis s ie
zal zorg dragen . In principe zal de Coör di n:8 tiè - Commissie elke 1l18andag morgen om half elf verg ~d eren in de grote ver gade rza , l v ~n Uuitenl8ndse
Zaken, wanr de bespreking met de Jed erland se Delegatie za l p l n~ ts vinden
op basis ven de verschenen stukken en de onderhandelingen in Br ussel.
Afgesproken wordt tenslotte dat elk Zijll eifen minister z.al inllcLten en
dat "in de vergno ering v."'n d~ Coördina tie-Coi.unissie za l worden bepe ~ ld
'wanneer het moment gekomen lijkt om de I'·linisterraad op de hoogte te
stellen.
De vol gend e bi j een~oJls t ven de Coöràina tie-Corrunissie zal dus
plaatsvineen op maandag 2 juli 2- . s . 's illorgens om !lIJ.lf elf i n de grote
vergaderzaal van het Mini sterie v ~ n Buitenl ~ ndse Zaken.
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