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FO TO- bt Z. 142453
Vergaderine van de Ambt~lijk e Coö rdina ti e Commi ss i e voo r
de Inte gr a ti e op 3 sep t embe r 1956

--------------------------------------------------------1.

Hoewel de verga derduur in 3russe l v erl engd i s van
maandagmiddag t ot vri j dag word t be s l oten de verga L, e r in€:
van de C.J ördina tie Commi ss ie v oort aan to ch op ms andagochtenll om 10 .30 te h :>uden.
De heren Linthorst Homan en Es ch au zi e r zull en de ze
vergaderingen in den Haag bi jwonen.

2. Verhouding tot de S. E . R.-Advi e s colluJi s si e
Het ~ inisterie van Financi ~ n h e eft no ~ geen ve rte genwoordiger bij de S . E . H.-cornmissie a ang ewezen.
Het karakter v a n de ze S . E. R.-commi s sie za l eni gsz ins
afwijken va n de gebruikelijke S . :0 . H.-c ommis s ies en waarschijnlijk meer het karakter van een ge s pr ek sce nt rum kri jgen. Officiëel zullen haar a dviez en a a n a ll e bij de int egratie betrokken ministe r s wo r den gegev en.
Twee verte g enwoordi g ers va n de S . E. R.-commi ss ie, de
heren Roemers en Biesheuvel, zullen in princi pe a lle vergaderingen in Bruss el bijwonen met uitz onde ring va n die, welke een beperkt karakter drage n z oals s ommi ge v ergade ri ngen
van Chefs de De legation. Dez e v e rte genwo ordi gers zulle n
rechtstreeks rap port uitbrenge n aan de S . 3 . R.-c omwi ss i e.
Het secre t a riaat van de S . È . a .-commissie kri jgt één
set van alle Brusselse stukken. In principe ~c rij g t de
S. B.R.-commissie niet he t we ekv erslag noch a ndere amb t elijke stukken, t enzij het nodi g geo or de el d wordt, dat zij
deze ter beoordeling van de aan haar voorge le gde vragen
behoeft.
Hoe het optreden der amb telijke verte genw oordi ge rs
in de S . Z. l .-coll~issie zal zijn is no g niet g ehe el dui delijk. Voorkomen dient te worden, dat interdepartementale
meningsverschillen voor de S. B.R. uitgevochten worden.
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3. De verhoudi n e tussen de vril-handolezone en de Zes
De heer Tep pema zal als Nederlandse vertegenwoordieer
in de groep SN OY zitting n8men . ~aa r n od l g zullen vert eeen w) ordi c:el's van 3.ndere depa rtement en ingeschakeld kunnen
wo r den .
Ter. aan~ ien v a n de liaison groe p van de OEES , die h~t
con tac t onde rlLoud t met de Ze 8 , ~ al de de lega ti e te ~d. ",,-d ::>el
voorst el l en , dat voor de Zes slech ts ue v oorzit ter der
we rkgroepen IIIa rclJ.é Commun en Eura tom 2i tting zulleü demen
in de liaisonc roe p . ·
<: .

So ci ale llarlJlon i sa ti e
In discussie wordt g ebracht de nota van Sociale Zaken,
waarin voorg e s teld wordt, da t de de le gatie in Bruss el een
eni g s~ins soep ~ üer stand punt zal innemen t " a. v. de sociale
l.armonisatie . In de Co ördinatie Corruni ssie i s geen e e nstemmi
heid t.a.v. dit'Toorgestelde standpunt. Een deel der commis
sie is van menine , dat het ongewenst ~ou zijn van het tot
nu toe inf enomen standpunt af te wijken eu in dit stadiu.m
eni E-e concessie t e doe n, een ande r deel de r commis si e meent
ech ter, d2. t aan de argumenten, welke in de betrokken n ota
vervat zijn, zodanige betek enis moet wo rden toe eek end, da t
er aanleiding is de Nederlandse woo rdvoerde r te mac h ti Gen
een soepeler standpunt terzak e in t e nemen.
:t,~e t betrt:kk in ~: tot de p roce dure word t b es loten, dat de
nota va n So ci a le Zaken met ~ en be ge leidend schrijve~ van de
here n van der Beugel en Linthorst Homan aan de Minist erraad
zal worde n voorgele gd, teneinde een llitspraak te v~rkrij g en
over het door de delegatie in te nemen standpunt .
rin ~

De Cor..missie kan zich v e .ceni g en met de ontw e rp-v 3rk l avan de h 3er linthorst Homan.

5. Atoomzaken
r,t et betrekklng tot het Russische voo rst e l t o t samenwer
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king op het gebied van de k ernenergie, deelt de voorzitter
mede, dat het regerings ·s tandpunt in deze is, dat di.t voorstel in de NATO in discussie gebracht moet worden. Men zal
besprekingen
zich echter niet verzetten t egen informele
in OEES-verband.
Op de aanstaande vergade ri n g va n Chefs de De l egation
te Bruss el zal worden gesteld, dat het besTr e ken van onderhavi ge v oorstellen en het formuler en van een ee zarnenli jk
standpunt niet op de weg li ggen van de groep onderhandelaars aldaar.
heer Escrmu z ier geeft een k ort e toelichting op de
r unten, die de komende week op de aGenda van de werkgroep
Euratom staan. Zo zal een Frans vo ors t el b etreffende een
investeringsbud get van f 770 mln i n de k omende vijf jaar
behandeld worden.
De

T. a.v. de Ned e rlandse ont w erp -verkl ~ rin g be treffende
Euratomprijspolitiek wordt besloten de indiening en bewoordingen da arvan aan het belei d van de he er Eschauzier
over te laten.
6. Mededeline.;en
De heer Linthorst Roman dee lt me de, dat de Haagse
werkgroeren, welke in aU5~stus vergaderd hebben, niet op
bijzondere problemen zijn gestui~, die buiten de r ichtlijnen van het rapport-Spaak vallen.

L zullen

Apart komt ter sprake het ond e r zoek na ar de energiepoli tiek op langere termijn (de brief van Tf. inister Spaak
13 juni jl.), welke op de a.s. Minif3tersc onf e rentie op 28
september behandeld zal worden. De technische aspecten van
di tonderzoek L het beste door de Ministers van Economische Zaken in EGKS- verband kunnen worden bekeken.
heer Bot stelt voor de Institu tionele Commissie zo
s~ ) oedie moeelij k bij een te roepen, teneinde e en bee;in t e
!uaken met een redigeren of a~enderen van concrete v er dragsartikelen van institutionele aard.
De

De nota van de commissie- Bot inzake de Overzeese ltijksdelen zal over een dag of 10 gereed zijn.
5-9-1956

