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VERSLAG v~ de vergaderingen van de Ambtelijke
Coördinatie Commissie voor de Int egrat ie
van 12 en 13 november 1956

- --------------------------------------------De Commissie bespreekt op beide vergaderingen de concepten voor de nota aan de Ministe rraad. Besloten wo rdt, dat
in de nota de go edk euring van de Ministerraad gevraagd zal
worden voor de standpunten gedure nde de tweede lezing ten aanzien van de vol gende onderwerp en:
de algemene institutionele opz et van de Gemeenschappelijk e
Markt, betalingsba lan spro blemen, vrijhe i d van ka pitaa lverkeer,
het investerings fonds , de l andbouw en Suratom . Voor a ndere
onderwerpen zoals readap tatiefon ds , transport, overzeese gebiedsdelen, concurrentie-regime en bu itentarief zal t. z. t. een
nieuwe nota aangeboden worden.
Ten aanzien va n de algemene in stitutionele opze t va n de
Gemeenschappelijke Mark t kan de vergaderi ng zi ch met h e t ontwerp verenigen. l.'oegevoegd word t een verzoek aa n de Mi nisterraad z ich uit te spreken over de on n8rli nge ve rhoudi ng van
Assemblée, Europese Commissie en Raaû van Mi ni sters met betrekking tot de organisatie van lan dboumnarkte n.
Met betrekki ng tot het pro bl e~ill van de betalingsbalansmoeilijkheden kan de Commissie zi ch vere nigen me t de opvatting ,
dat, indien in de defini tie ve periode ee n l a nd zou me nen kwantitatieve restricties te moeten inv oere n, het daartoe da n ee n
beroep z ou moeten doen op een toch in h et verdrag op te neme n
clausule voor bij zondere of onvoorziene omstandigheden.
Met de concepten ten aanzien va n h e t investe~cings-fonds ,
de vrijheid van kap it aalverkeer, l anubou w en R~ ratom gaat de
Commissie akkoord, behoudens enige redac t ionele wi j zig inge n.
Ten aa nzien van het in de not a verwerkte verslag va n de
ontmoeting Adenauer-Mollet is de Commissie va n mening , dat een
kritisch geluid met betrekki ng tot het lranse uit zo nderingsregime gewenst is.
Tevens wordt de heer Linthorst Homan ve r zocht in Brussel
onze bezwaren te gen de thans voorliggende tekst naar voren te
brengen.
De heer Ri phagen geeft een ' voorlopig oordeel over de onlangs door de heer Spaak rondges tuurde nota (nr. Ch del. 5n )
betreffende de institutionele opz et van de 'Gemee nschappelijke
Markt .. Het in deze nota ingenomen s tandpunt heeft een grote
attractie, nl. dat duidelijk de meeruerheidsbesli s singen van
de Raad worden gebonden aan een akkoord van de commissie. Het
rapport Spaak was op dit punt dubbel z innig.
Met betrekking tot de in de volgende nota aan de Ministerraad te behanàelen onderwerpe n word t besloten, dat het vervoersprobleem 01' de vol ge nde vergade r inG der Coördina tie Co.!missie behandeld zal worden. Op die vereadering ~a l ook d~
heer Hijzen rapporteren over de stanrl vg n zaken te Brus~el t~n
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aa nz i e n van he-~ co ncu rre nt ie- regime . Over het readaptat i ef onds zal eers t nog i n de del ega t ie ove r leg ge pl e egd word en .
Voo r het bu it ent a rie f zal e e n advie S vr.. : n de S:SR afg ewa cht wor den . De advi escommis s ie va n de S~R za l o~ 2 3 novemb e r di t
onderwerp beha ndel e n .
De ve rgaopri ne der Co ördin a t ie Commi s s ie van 19 november
a . s . zal om 10 . 3 0 aa nva nge n. Op de ~e ergaderi ng kunnen ook
de problemen ten aa nz i e n va n de Fr e e T r ~de Area bespr oken
worden .

' s - Gr avenha ge , 16 novembe r 19 56 .
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