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Ten vervolge op mlJn schrijven ddo 29 juli jl.,
no. DIE -106584, waarbij ik U ter informatie het
verslag van de verga dering van de Ra den van lIini sters van BSG en Euratom op 25 juli jl. deed toekomen,
moge ik U hierbij alsnog toezenden:
een verslag van een besloten 'zitting van de Raden
een verslag van een bijeenkomst van de Linisters,
vertegenwoordigers van de zes regeringen,
welke bijeenkomsten eveneens op 25 juli te Brussel
plaatsvonden en marge van bovengenoemde Raadszittin •
Spoedshalve zijn exemplaren van deze verslagen
rechtstreeks aan de leden van Uw Raad toegezonden.
~?E MINIS'TER V.H; BUITENLANDSB
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Onder hoofdstuk 111 \TE,::'1 d~ ~g'3nd2N Tm::.rb 6 "1)"; '-..rerserl ll
werd bphand01d ~? G~t(~~~ ~~ta [~~~r~~ ; ~~ de st~ten i~za~e
een evemtueJ e Gri8Ks'8 '8:-S-sö-Ciäti(;J met G.e 2.E;G?
De voon:a tter 1 Nli:!:1is-~er J?pllu? vS:L!l€idde dat "C,i t eer_
gesprek ,) P Î 6 en 17 juli d8Y P'3rIa,nente V2Y ~egenwooräigers
over de nota. van 8 juni in het ulgefue8D bleek, da~ oLlan~3
de lastige e80nomische pro~le~eD di6 hst vGrzoe~ cproei~~
dit verzoek om politi ?ke redenen niet ken woräen a;geweze~.
Een Lid - Staa t wao ~Ge ~ g ereS8Y'78erd ov~rwegeLdey dat de
kwestie van d e m i).. 1 t-i 18,-uerale (.;, sdoci,atil? door aanvaarding --8.:'--_
de Griekse ouverture Z al,;, klÁn~1 en w0rc1en g sprejud'i cieerd. laar
de heer Pella hie:cbj.j Nederlar:d op hei; oog had en ook van
andere zijde, met name Luxemburg Gn Belgié eenzelfde be=or2äheid voor wat betr<~~~t ele l!mltilate.rale assoc i atie tot ui-:drukking v'Ta s g ebra c h t ( a l 8,anvaar elrl ell de ande1 C landen de
bi l a terale asso ci 2 ti e - '--gpd acn:r.e ui t ~ eno emr1e Doli tieke oyer"'eg ing en ) , heeft Minis t er Luns opgemerkt, daL rrederland wa~
dat betreft d erhal v e beDaald ni e t a ll e8~ s tondo
1

~

~

De heer Ha llst e in wa s z ee r p o si tief : e~L of andere
vorm van associati e me t Gri e k enlan d ex art. 238 van het
Verdrag a ch t te hi j pol it i ek n o d i g , t e r wijl hij niet de stelling a a nvaa rd d e, da t zo een a ssocia t ie zM prejudicieren op
mul t ilat e r ale ass oci at ies ,. Lan 6. en v-sn de kleine vrijhandelszo n e lle bb el1 imm8rs gesteld , da t de ze t en doel heeft een grote
a ss oci at i e te ve l'@:emakkel i jken , Hi j ste lè.e da arom yoor 1 dat
de Raa d ' de Cornmj. ss::L C-:: ~O"C 0pd:C'agen explü : 8. t oire besprekinger:
me t Gr iekenland te voeren Det het oog o ~ J e g ey~ a agde asso ci atie, CO rlfO r ill de besp r eki ngen wet unesi ë ..
Mi n:L ster v on Br2ntar.o Vias v o(~r 11(;t op enen van d e besprek i ngen . ~11LrLs-c,:-;r C':;u;c L./.:.J: C'C2 ~J.ct HL':: ~il::"j ~:: ; !Jl~ .Js c h ien z elfs
onlllogelijk de ec onomi s e he probl e:Len aa:r: dR ass oci a tie verb onden op te l o ssen. maar het llek hem ni et mog elij k haa r
heden te weiger:=m . lÜin~ .:;te r Luns wenste; z,~L ch te a ss ociëren
met de heer Hallstcin. Ook ele andere landen be tui gd en instemming.
Mi nister Luns stelde VOOZ' , de Commi ssie te v er z oeken
een concept-·brief a a n G·riekenlandop te stel l en, op dat de
Lid- Staten i n gelijke termen zouden antwo orden . De Raa ~ Ranvaardde ook d:i_ t voorsJeel. In de bri ef z ou vo r d er tot Ul td rukking worden ge~ra 2ht, dat de Gr4ekse n o 'ta me t i ns temmi ng wa s
begr oet en dat aa:Ll deo COrinnJ. ss i e was verz ocht b e spreki ng en van
explorat oir ka~ak·ter te o -"uenen met de Grieks e re g ering met he t
o og op de gevraagde asso c iatie.
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11 . 6 . Personeelsstatuut
Hot woord ','IGrd allereerst gevoerd riGor '1", ':'-C'E; ~~ J.'::'L-SY_
van de beide Commissies. DE; .heer' dLcscr-.:. 2,c.r-.;.t~e ---Ç~T
0-:=--··ç.·-~=:> '-'
.... -....... .... ,
l
dat eon ecmvoudig ni 6UW document vo.:...r salar 33crJ.:;;LS- '=:0':'"
worden opgesteld: 1) dat zou gelden voor alle ~r~e ~s~c.:...~
schappen, 2) dat al18cn over concre~e Letto - sdlarissJ~ zo~
gaan 9 3) waarbi j de curven zo gt:li j k mOi.S31i j k ? u.T. :i:' c -.rS.L
de KSG ZOl)~jen zljn) ,jaT h,Jt 2tuk d:~:::, n:..t-ï anale:. r}clei;:"R"':;iss
in huidige:; vorm ongeschikt is voor do KSG, 4) IT.st e::L 1'o212sting uitsluitend op basis- salaris e~ standpluat2 - ~o01~go2,
5) waarin de expatriati e- toelage zond0r degressie ',ord-'c
gehandhaafd en 6) waarin duidelijk do overgangsmaatreg~la~
worden gesteld. Hi j achtte het een 8rnstig gebrek aan _:..e-:rapport (Doc< R 521 d . d. 22 juli 1959), dat daariL niets
over het statuut zelf wordt gezegd. De heer Hallstoin ::acl
zich tevoren in alle mogelijke details vE;rdiept en hij ha~
bet oogd , dat ~en uniform systeem voor de drie Gemeenscha~~~~
nodi g was en dat het Serres- systeem daarvoor minder geschl~~
leek , daar dit was opgesteld VOor grote secretariaten en
niet voor administraties als die in Luxemburg en Brussel.
M-i nister Wigny attaqueerde in fei te het Vle rk der na"t:.onale experts. Daar- de Raad niet tijdig zijn verant\':oord,-,l~ j~=
heid had genomen zou de bestaande toestand wat salarisse~
betreft door het verloop van tijd worden ge consolideerd. 5ij
achtte het verkeerd, te trachten ecn bepaald salaris- systesI
te gaan aanpassen zoals do nationale experts met het Serressysteem deden: men neme dit systeem in zijn geheel over of
niet. Zijn conclusie was ! aanvaardt do KSG- salarissen of
corrigeert die door een r eële belastingheff-ing .
De heer r-ftülle r-Armack meende 9 dat geen beslui t kon r:order_
genomen zonder nauwkeurige wetvns ehap OVGr het belastingste'
sel; hij wild e echter niets weten van een rGële heffing.
Ofschoon de sympathieën van zijn regcr-ing uitgingen naar het
werk der nationale deskundigen en r.c=.j eerst voorstelde 5 dat
de Raad zou nagaan waarover eenstew..migheid bestond 9 bleek
tenslotte 9 dat dc"') heer Müller- Armack geon keuze wenste te
maken tussen de verschillende salaris- systemen zonder nader
vooroverleg met zi jn ressorts. Het 'waren dan ook de Dui tsers
die verzochten om uitstel tot medio septGmber .
De heer Giscard_dlEstaing pleitte krachtig voor de curven
van het rapport der nationale experts. Vooral de lagere A 211
B rangen zijn thans te hoog bezoldigd.
De Italiaans~ delegatie zoid~ uit te willen gd2n van
het nationale rapport maar het KSG-sch~.;ma zoveel mogeli jk te
willen benaderen. Met een soortgelijke correctie op de B en
lage A-rangen als d0 Fransen reeds voorstelden.

3

Nadat dG hGcr HirscQ. z(.Jidl:..- gvhoopt tG ::.c:cbcr. O".J ,-~r.
compromis, maar toen b10ëk~ Jat zowel ter.;.gevolg8
~.:."':
late uur als van de onvoldoende gGpr8parccrdn0i1 &a~ D~i~3t
ziJ·de y geen enkele concrete conclusiG mo",'Gl-i -j r .~'!:-. ·J1
'"
:- .... c·.., --:.
de h8er Giscard d_'_ EstainE voor om nog eind juli ::..~_ t(;3:J:-e~.
zi tting met Ministers zonder ambtc..:'_arcn enkele po:Li ""C~ ekc
beslissingen te n8men, teneinde het werk 7an de 8z~~r~s ~e
kunnen vo ortzetten. Mini ster K2,lJ.a. nam dit over, doch o}:!
verzoek van de heer vS2n J3~ent~Q. ging d", Raad ormed", accoo:.~d,
dat de Ministers zelf in de eerste Raadszitting in se:p7G=c3T
met leden dor CommissiGs de noodzakelijke oplossing6~ zo~dv~
trachten tG bsreiken. Met dit voorstel hoeft ook de ~c~cr
landsG delegatieleider zich kunnen veronigen.
De heer Hir~Q vro eg tunslotte om in afwacf"Lting ~v~S.Y. d~
beslissingen van de Raad het KSG-·personc..elsstatuut ·,,·oor
garanties, pensioenen, etc. te mogen toepassen, Daartege~
werd bezwaar gemaakt. Slechts ging de Raad accoord, dat i~
een zeer beperkt aantal gevallen 9 technisch personeel voor
onderzoekprojecten (Dragon) door Euratom wordt aangonomeL
op individuele contracten onder voorwaarden conform het
KSG- statuut .
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BIJEENKOMST MINISTERS, VERTEGEIH!OORDIGERS VMi IJE Z::::'S
EEGERI NC-J::;17

25 ju.li J-959
Om 10 " 45 uu::..~ begen deze· b-i j eenkomst , die het kara.'cter
had V 811 een besloten :c.;i ttlng . De oed pl'ol<::en ondern8Tl-en
zijn vermeld in een doc. 301/59 (MAE) van 24 juli 1959;
onder Diversen werd de zetel 'ran de Dnivers-i tei t behandeJ..'1,
welk punt op verzoek var:.. de Luxem"'.Jurgse regering niet
officieel was vermeld,
ad 1)

Vernieuwing HOg§_ Au to~~i t e i t d er EGKS (doc. R/ 443/1/59 (IvlAE ) } •
Vo or z itter) Minister PellB:, begon met erop te "lijze~
dat 9 zoals ook bij een vroe g ere gelegenheid is geschied 9
de aanwijzing van de leden ven de H.A. bij schriftelijke
procedure k an geschieden, indien een der regeringen een
candidaat-lid :'"ï.-:'.) niet kan aanwi j zen.
De

Minist e r Couve d e elde mede da t Frankrijk voorstelt
het mandaat v an de he e r Raynaud te hernieuwen en dat als
nieuw Frans lid 9 in pl aa ts van d e he e r Paum, was voorgesteld de oud -mini s t er , tevens oudlid van ht Franse Parle m e~t
en v an d e Assemblée, de h e e r ·Lapie.
Minist er VOD Br ent ano deel de med e dat de Bondsregeri21g
het mand aat vo or d e heer Potthoff wenst te hernieuwen, doch
da t zij nog ni et i n·s t aat i s een vo or s tel te doen vo or de
opvo l ge r van de hee r Blüche r.
Mi n i s 0er .-_
W i ...g~J.Y deelde Inede dat Bel gië opnieuw h e t
mandaaL van de heer Coppe stelt en hi j v e r z ocht h em t e
handhaven al s v i ce -·Pres i ~_ ent . Hetzl:l fde werd do or Minist er
Luns voorgeste l d voor de heer SpierenbuY'g 9 te r wijl Mi n i s t e r
Elvi nger h'2t m&:n.daat van de ~J.ocr ~,~!2:trer gaarn e ~ou s i on
verni euwd.
Minister Pel la wees op he t "gent l eman ' s agr e emen t ",
waarbi j in het ~"voortli tz-j cht is geste::Ld dat een It ali aan s
c a.YJ.d-i daat voor het voorz-i ttersehaD in aanmerking zal k omen .
De Ital iaanse candidaat i s ce ho er Malve sti t i
0

Nade,t iedereen accoord kon gaan "m et de genoemde ca n didaten, werd de volgende pro c edure afgesproken : bi nn en 30
dagen 9 do \"1 eZ. vóór 2~- augustus 9 zalde schrj_ftelij ke pro c edure voor de officiele benoeming moeten zijn beäi ndigd
waarLoe Minister von J3rentano beloofde· ti j dig de naam van
een Du lts candidaa-l; te zullen -i ndienen.

2
Ver volgens zullen do benoemde ledeli vali je HO€E: ~~to 
r it e i t uiterli jk vóór 1 5 seftcmber bijeelikomeL voor verki ez i ng v an het gele l id. J)c; benoeming van de vol talli 6 e
H. A. zou geschieden per 15 scpte:mber 1959 . 'Minister Tfs~la
zou betrokkenen van hun be.üoemi ng fer brief Y.:oY.:.y.is ~~ é.!:..
In het pr oc es - verbaal zal worden opgonome~ dat d~ r~gerifigen
zich ac c oord verkl aren met de benoE:ming van het 9j:; lil.
Wa~ het pres i di um betreft~ ging~n de ministers er~e~0 accccyu,
- nadat zul ks doo:c mini ster Luns. aldu.s 'Nas 7oorgesteld. - ['.. c.-:
bestaande mandaat van de beide vice-presidenteL goed 08
keuren . Mi n i ster . ,ÇouvQ. wenste overigens terzake geer. :r-recc:.dent te scheppen ~ formeel konden de Ministers terzake gO~L
besluit nemen? doch het was een afspraak waar iedereen Ee::
i nstemd8.
Minister Pella deelde nog mede dat de termijn voor j~
nieuwe H. A. van 6 jaar zou beginnen te lopen vanaf beëiLu -i_
ging van het mandaat der oude H, A. Deze zou dus aanblijveL
tot 1 5 september ~965.
Voorz i tter heeft de aftredende Voorzitter en aftredende 1 8den? wier mandaat n i et verlengd werd, zijn dank
uitgesproken .
D~

Minister Wigny bracht ter sprake de kwestie van de
schadeloosstelJ.ing op grond van de voorlopige regeling
vast g esteld door de Raad van Ministers op 4 decemb8r 195 3 .
Hij meende dat me t het oog op eventuele reacties in do parlementen en b ij de publieke opini8s het gewenst is de schadeloosstelling sre gel ing op te schorten bij overgang van da
ene Gemeenschap naar de andere • . Minister Luns sloot zich
uitdrukkelijk bij de heer Wigny aan . Afgesproken werd dat
deze kwestie tijdens de ec;rste bijeenkomst van de Raad in
september zal worden bekeken . Van It aliaanse zijde vierd
meegedeeld , dat een en ander voor de hee r Malvestiti gee~
moeilijkheden zou geven,
ad 2 ) Euro pees district
-De heer Cattanj. bracht rapport ui t over het resultaat
van de discussies in het kader del' E' . V. ! S inzake het Europees dist:r'ict, waartoe een nota ( "note de dossier " van 22
juli 1959 7 blauw~ ongenummerd) was opgesteld. Bedoel de
nota ging uit V2.Jl twee hypothesen? 8en "i deale" , waarvoor
het nog wat vroeg leek, en een practische, welke laatste
zich beperkt tot het constateren van de noodzaak voor het
treffen van een aantal juridische en administratieve maatregelen ten behoeve van het goed functioneren v~n in een
bepaalde stad aanwezige diensten van de C-cme, enschapp~n . Or
voo rst el van Minister Vligny werd aan het Comité van P . V. ! S
opgedragen de studi'e voort te zetten? uitgaande van h<EJt
pr actische minimum van wat noodzakeltjk is voor een goed
functioneren der Gemoenschappen; de politieke vraag van de
zetel kan en moeT, daarbij buiten beschouwi ng worden gelaten .

•
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ad 3) Gesprek mot delegati è Bu.ro pe e s ParleI"J.cL t 'Jver 1e Z'3""(;ol.
(doe. R/539!5~~J\!~,=EL..;))'-. .;:"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

/ëen

Het debat ging .roornómclijk over de vraag 3 zoû.ls van
Nederlandse zijde gesteld, of de Assemblóe e:ige!1 c m::E.; .... ~r:
tie had inzake haar plaats van vergodering, zolang de r:.geringen geen zetel had.den vastge3t~ld. Min~3t(;r Couve
liet de bevoegdheid in het midden, Joch wees er Of 1at de
Assemblée in ieder geval oin!1en haar CUä. 5 8t r::.OE:zt blijven
en dat het on t'-angcndc:: land ace 0 erd moe st gaGJ"J.. Eij ..;0C: S
verder op het verschil met natiunale parle~enten:in wezeL
diende naar zj,jn mening uitte Vlorden cegaar.L -ran het "erdrag
voor de bevoegdheden van de Assemblée. Daartegenover heteer.
nationale parlementen ej.gen macht. Minister Wigny ~cenQe
dat het besluit Ven 7 januari 1958 V841 de Raad uitsloc-c lat
de Assemblée bli2vend zou v2rgaderen buiten Straatsburg
(behalve in ui tzorderingsgevallen d •
Minister Pella bracht het bedrag VaYl 100 millio(;r_ francs
ter sprake uit~e ontwerp-begrotiQg 19óO van de Assemblée ,
welke gevraagd is met het oog op/nieuwe vestiging. E(m.
duidelijke formulering werd door de minist(;rs voor dit
probleem niet gevonden.
Diversen: '

Zetel
Universiteit
,

De Voorzitter ~egon met te constateren, dat de bcpali~g
van de zetel der Uni~,r o rsi t e i t tot de competE..ntie van de
re g eringsverte ge nwoor di g ers behoorde.
Minist e r v on B~ e ntano zeide da t het Universiteits-pl~
krachtig door Duitsl and viërd gGsteund? dat het Commissievoorstel e en g oed e grondsl ag bood en d a "iJ een beslissing snel
moest word e n g en omen 1 h e tge en medebracht da t ool~ onverwij ld
ov e r d e zet e l moest wor d en b e slist, Duj.tsland zou accoord
gaan me t een pl aats in It alië.
/sche pp:1n ~

Minis te r Couve g j_ng ev enee::lS ~L c oo r d met oen plaats · in
It ali e al s zete1 9hij me r kte n og op dat de
der ·Uni+
v er s i te it tot de 0,om~etentie de r r e~e ringen behoort.

r .

Mini ster Wi gny was a ccoord me t opricht ing en er Europes e Univ e r si t e i t, -doch meende dat een beslissing niet
mo ge lij k was voordat er ov e r een s t emmi ng ov e r d e be ginselen
v an de Un i versi·~ei t ! s op z e t was ber eikt. Bov endien wees
Bel gië een gedecl te lij ke ofl ossi ng van he t zG telvr aag stul~
af, ook al wil de dat niet zcggel:1 dat· een pl aats in Italië
Bel gi ë niet zeor sympathi ek zou zi jn . Bij dez e opmerkingen
s lo ot Mi nister Luns zich geh-.;e1 aan .

•
•

4 Minister von Brentano zeide indertijd gesteld t~ Lecben dat de "Sioge Unîque 1t alleen geldt voor poli tiE:l:e ir.stellingen en dus niet voor de Univorsiteit. Pcli~i2k Z~~
het goed zijn indien de ministers konden zeggen ja-: "'i~ r_:.over de Uni versi tei tI s zetel al thans vandaag eerlS z c,.'.Á.-:':'L
worden .
Minister Wigny repliceerde dat eerst h~t grote poli~;eke
probleem moet worden opgelost en dat dan de k12iner6 IJroblemen als de Universiteit's zetel vanzelf volg6L; overig6~s
is de politieke wil ondeelbaar en hij vroeg zich af waar OE
de ministers thans dan ook niet over de adminlstratieve zeTe~
konden beslissen .
Minister Pella zeide dat de toezeggingen uit 1958 aa~
Italië nog nie t zi jn nagekomen; het vo orzi tt erschap var_ 'ie
KSG was all een maar l ast ig. Indien nu g2en besluit ZO'1.
worden genomen de Universiteit ' s zetel in Italië te vestig~L,
zou dat de grote problemen niet vergemakkelijken .
Tenslotte deed Minister Wigny het voorstel van een
provisoire oplossing conform het beslui t van maart j .1.
voor de administratieve zetel, waarmede men accoord ging
nadat echter, mede op verzoek van Minister Luns~ daaraan
verbonden was overeenstemming over principl"êle gr'ondslagen
van de Universitelt.
j

•

•
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Bijeenkomst met delegatie Assemblée
In aanslui ting op bovenstaande besloten. zi ttiLg I'L1"':vingen de ministers om 1 2, 15 uur de Pre::::ider:~ VZ:L -le
Assemblée, Schuman , en v,:;rsch-ïllende leden Y3.TI. de J:-.ssenh::_':c,
die de Assemblée-resolutie inz al:e de Zetel k,':amer~ le..3 r2..r.:'·L .
De Fresj_denten c1er Commissies had Ir, n gepolst over hUL
aanwezighe id, doch zij lieten verstel: gaan .
V8Il de zijde
v en de min-ïsters werd hoofdzakelijk het woord gevoerd door
Minister Pella,
Behalve de heer Schuman 7 sp:raken nog enkele leden va::-~
de delegatie, waarbij door de heer .y'8n der Goes van l~aters
werd gesteld dat ~ aangezien de regeringen blijkbaar niet
in staat waren een besl issing over de Zetel te nemen, de
Assemblée :het volle recht had een eigen plaats van vler}:zaamheden te bepalen en hij stelde de ministers in het
vooruitzicht
dat zulks wel reeds in septümber mogelijk
..
zou zlJn.
Minist e r Pe11~ had de delegatie medede ling gedaan -rar-.
de afspraak der ministers om gedurende 3 jaar geen wijziging te brengen jon de zetel; hiJ had verder gewezen op de
reële moe ilij kheden van het probleem van de zetel waar
niemaDG nog een oplossing voor wist? en hij had verzocht
dat de Assemblée de moeilijld1eden niet zou vergroten door
wijziging ta brengen in haar plaats van samenkomst .
De heer SChUDO,21 W88S opnieuw op de pract isch e problemer:
en hij verm e lddë--~lot' hoge percsntagE:, der bij eenl{omsten der
parlementa'ire commissies buiten Straatsburg (meestal in
Brussel) , hetgeen administratieve moeili jkheden en grote
kosten meebracht .
De bijeenkomst werd om 1.45 uur beslotene

