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De Voorzitter stelt nr.i oI·anin,
n de eTb"derl.
versl ,:en 'rt.n de beide vorige: v"r{I de in €;D aan de orde.
Bef'lotpn wor(lt de bch' ndelinf..> van deze versl [':€;n ne een vere derin~ uit te stellen.
I.

='
Cl 1:.
-------------------------------------------!~C

T

l v.,.. ~

T..E -'l:i \.. ,:.. JI

: ceNC.. I cr-:

g8f1t de VlJorzi ttE;r over tot be.s~ rekin", v n €:t
tweede punt van de é'J6end"l, nl. de huidige Iroblcm",tieli ~et
betrekking tot de "''Uro l esa Tconomische ,ssoci...,tie. ~.i~ zet
ui teen, d:~t het de bedoelin~; is om tE; komen tot een nota
voor de 1-.• :'. '.• liie or 14 oktober a.s. zal vergrderen.
aeze
~.r • • • -ver:"dering zrl een nota over deze rrobleoatiek in de
vol tallige ::irlicterr;"l.ud 'orden ~ebracht. S]:reker '1 cht h 4 g 'wenst eeret gelegenheid te geven tot meEr plgcmene be~c
inEen over di t ond r.:r'verr-, waarna de conce}. t-not8 die tE: r
..pel
ligt passage-ge~ijs kan worden behondeld.
De heer Vr.:m Ittersum 0ljent de rij v~n nprekers met een
inleidine over het }olitieke hoofdstuk V2n de concert-n .~.
Hij is v:·'n mening, (18t in een not8 a'c,n de r...::.A. V0 r'öl.l !l g
, a:J.nd cht weet ,lorden besteed qan de Amerik<:~anse houd in ten
aanzien v~n de Furosese Economische \ssoci~tie. 'uidelijc
moet v0l~ens hem worden gesteld, dIt er op het ogenblik in de
Verenigde ~ t'"'ten meerdere visies best',an ten aanzien v' n de
~uroTese .ssoci~tie en d~t dientengevolge v~n een cuidelijk
st'1ndfunt van 'merik'1anse zijde nOb Geen sprake is.
Voorts licht hij de verg~dering in ovel~de ontwikkeling van h~t Belgische st3.nd[unt ten aanzien VQn het me or ndum Veln de T"uro, ese Commissie. HEm is medegedeeld, d't in
r.elgië een not·) is 0., gesteld, Nelke de Tanisters itny en Van
Cffelen reeds Bchijnt gep~sseerd te zijn en die ~:n een
kr' l chtige stellingname getuiet vcor het zo snel I:logeli jk tot
stlnd komen V'in een tijdelijke overeenkomst, uelke k- n leiden
tot een definitieve associ~tie.
In de BelGische nota zou voorts O.ID. worden cesteld,
d-. t het tot !::to.nd k ,.men V'J.n een der"leli jke ti jdeli j ke overeenkorns.t voor de Pelgen e(,n l,realabele voor,"'1arde is voor het in
beho.ndelin,. nemen v'Jn eventuelo voorl:Jtcllen tot versnelling
v~m de uitvoc>ring v . . ;"n het I:.F.G.-verdr g. De heer V"n Ittersum
komt tot de slotsom, dat de Belgische ben':l,derint> iets s"'erker
is d~n die welke in de concept-not~ is neergelegd.
De heer B~ntinck geeft vervol~ens nog een korte toelichtin~ dp hrt t(ecde dpel van de nota. Hij stelt vooTor,dat
de teneur v.'n het Eltuk is om te komen tot een tijdelij!i:e
overeenkomst en c}c,t het stul-c v('rder ecn ui teenzettinc geeft
over de Geèr~g!lijn die in de komende mAanden in het C mit~
~~~cirl z(u.~unnen worden gevo10d . Het z:"l volQens hem m~p1li jk z1 jn een gedr'1,:Ç~,li jn uit te sti I pelen voor een 1 '"'ng re
periode, bijvoorbeeld een jaar.
Dê~arna
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- 2 Voorzitter iB het met de Hctr V n rtt .~~ een,
t
n
het st' nd l unt v'm de Vereni _de ..>t ":;en
n eht ~ et
r n
hl" teed. 'Jij vir.dt d' t dit ook ,,€ldt v or de h
in
J1 nebest-landen.
De heer rouvers knoopt a.n ~et them~ v n h
n •lunt vrn de VerenicdetrtEn ~ln doer te
ellen, d t
bi
hpt orstellen v' n de notq zich er v or _ t h eden de t
n.-.telliug mondL.le- uroJ.;ese bE.'n"ldcrin o tE' cvertrek.rl:en.
et i
z.i. jui~tcr te stEllen d[ t Nederl nd 0
zich ?el
en m ~~1 Ie
ben derin~ toejuicht, dat d~-rin echter een uro e~
lin
moet Norden ingelast. Tij is zich echt r
el bewus~
ier
de tflctiek een bel~nerijke rol sreelt, omd t 1ij voo~zi ti
m~eten zijn niet in een mondi~le hoek te ,ordEn ~ drev n.
Vclf'"ens ST reker Z0 11 di t vr--a....,stul:c in de Eelt;L,'c .. e
t
zichti~er zijn ~esteld. rvcrieens komen de ~FI i8Ch
cencl s es
in e8senti~ m~t de n=e overeen.
De her n :-verts en Bentinck zi~n het beheel m.... e e r
rou "ers cens.
e heer: verts vermeldt he feit, c'~t een
libGr'~le mc,ndi""le Jolit1eh oo!{ in :H~t l" • • :J. -verdr'lg is
tt.elegd. 'e hebben het nut V'1n een dergelijKe politiek altijd
erkend. Hei: gr'.t hi~r echter om het ontbreken V1n een ~urc ee~
complement.
~e

r

])e heer Vln Lenner: brengt met betrekking tot dit .unt
n3.f\r voren, drt t volGen S flfl1:l in de nota meer :l.~md3.cht moe~ ordeJa be.:teed : :-ln de SlJecifiek economische motieven ten p:'tlnste
v.n veri:; Lande regionale ret:;elinc.,;en en aan de t e~enar8UI:!f'nten.
lv!en k'ln nl . stellen, d-lt hoe verder een mondiale t'lricfverla<~in~ gaa t, hoe minder reden veln besta<ln een re g i on"'..le i
e:ratie heeft. Hij licht deze stelling verder tJe door er op e
wijzen , ddt in ~\mE'rika een sterke :1versj e is ontst aan teC n de
regiunale ~enadering, waarbij de recente verslechtering v?n de
merikaanse bet'31ingsb<ilans een rol speelt. Professor riffin
V'ln Y:~le is 0 . " . V'1n mening, dat deze versl chterin,: V'1n
I n _cre duur z:11 '7ijn; hij heeft hierI:lede a~!.n de heE'r ~""rj lin
'~el extra arGumenten in hand óegevcn om de :::uro~,esc ben
B:ring
als onh'18.lb2 J.r te kenschetsen. De :mcrikc.nen zijn o.~ . Vln
menin b , d~t n8 het herstel vtn de cJnvertihiliteit geen i~ 
crirninntie ol' het ,~ebicd v::.n contin.:;:enten Eleer toel'l'1tb ,r is
en het iG be _rijT.elijk, d"t (''''n verv' n,:in,: v n discrinin"tie
Of dit ~ebieà door tarifaire discrimin~tic niet met enth usiasme wordt begroet. Bij acht het dAarom noodzakelijk, d' t in de
not'l het NederlQnd~e 8t~ndpunt ook op zijn econowi8che merites
wordt cetoetst. De Voorzitter voelt eveneens voor een meer
hl,emene ecanemische inleidin~, waarin nader wordt in~pga~n op
het vraagbtuk v"n de reLiom_le en de mondiale ben<l erin,e. ,; j
de ffi ... ndi·,le ben 'derinr; 'blijft de moeili 'kheid, d:lt de di~crimi
n tie tussen de n;:-,e8"" en de "Zeven" niet verdwijnt.
n

r

De heer Bentinck brengt in dit verbnnd nrdr voren, d8.t
v n de mondi~. . le ben: oerint: nu eenmpal veel winder lnn \ ord.en
ver 'lcht d"m v n de regiom}le ben tering. .elisw<1.ar i~ het ni t
mOt (lijk hiervc,)1 ecn stren",; beN-ije te leveren, m'':\ar de hi~t~
rl...,;che ont\,ik, (:1i11<...> 'tijGt toch 'Nel I.:. ter!\: in die richtin~. hiJ
~.i.jRt er in (Ut v0rb nd Ol', d"t (le mc..;elijkheden om in he
k'der v n de Dillon-voorstellen tot t, riefverl'lgine te k men
z r be~ cn::t ~ijn, d'" r met name de Dillon-vo:)rLtellen :'"elf
1r '-'tisch zijn ~ccl' uQul€'crd .

- 3 it ceeft de V orzitter ~nleiding om 0 te merKen,
t
temT 0 v n de t riefv rlr ::.in~ .in deze een bel n rij vr
is en d' t het te Veri cht~n ~€cr l'L~ t
v n de
t riefverl . in~ -Gezien de veel snellere ~fbr~ k binnen
•
E.E.v. en linn(n de ~lÁro[ese Vrijh~nd€lsassoci t; - 1n
ruroJee~ k~der bel~nLrijke diet0rsies aoet ont~~
n.
"T"'en nieuw elcrJent in het vr;ae-...,tuk I rdt
br c t
r
de heer Vonk, àie ~lij t of het feit, t1
in he· nuidige t~JdEDewricht int~~ratie niet 1 neer ~ynoni€~ is met trr~e~verla
lint:;, het[,( en inhoudt d " t oT veel ,. . ndcrc uühieden 'mar na er
bijvoorbeeld l,.ndbouw en verkeer, een n uwere 5 :unen lerj{in tot
st~nd moet komen p~r~llel met de t riefnfbr2 l~. De Vcorzit+e
stemt met deze ced~chte in en ~ijst er 0 , d~t met n ~ d
conjunctuur en structuur-r-'{.;oli tiek dient tE. 'lorden g h' rI!l 1seerd, hetgeen reeds in Ce ~es een zeer moeilij~ v~~5 t ~ ie,
laat staan in ·..,ereldverb nd. In verb~nd hiermede lij_~t e ni t
cwenst in de n0t vGor e h.~.A.ook reeds o~ deze co
p
m~t rie in te gaan.
• rerwiJl de heer Brouwers ten <'\[4nzien vp.n het lrot-leen:
mondiale versus - re. ionale benaderiLC stelt dat een :uro.ese
re~ionale benadering een ~)rikkel zou icunnen vormen -:ot versnclline van de mondiale A.êlnpak, is de heer V".n Lennep v""n
menine, dn.t het even LO€d denkhlar is dC"t de re:'ionnle ben"'dering in ·merik:3. voed8el zou kunnen geven aan een verster-king
v' n ,de' rotectionistische strOl:lingen. 'e heer Van Lenne:!=, 1i:.~st
er vo rtB not, orp dat tijdens de laatste vergaderin"" v:1n hpt
1.01. F. in .'ashington gewag werd gem~akt Vqn voorstellen om
binnenkort wereldNijd de tarieven met 1040 te verlêgen. Det~ile
V8.n deze voorstellcm .mren hem niet bekend.
De heer Kynunell stelt, d,,,t het hipr om de rrieri tei "C
gaû.t. Voor Nederland is de 2010 t;rief,rerl'~~~ing per 1 j 11i 1960
tussen de ruropeselrnden veel belrngrijkor, politiek en economisch, d~n de wet theoretisch aandoende lO~ mondiale verlqging,
ook nl behoeven wij dqar tegenover niet ~~vijzend te Eta' n.
Deze 10~j verl 'lging knn voorts ook beraald geen sI tern" til'3f zi~n
voor de 20~ Europese verl~~in~.
De Voorzitt0r concludeert tenslotte dot de verCCldering
het er over eens is, d'lt de . . :urol'ese ben'1dering o'P het ogenblik
prioriteit geniet en dit de elementen die in deze discussie
n' ar voren zijn eebr'lollt in de not8 in het kort ~ullcn moeten
worden weergegeven zonder d~t men zich te veel in specul~ties
j
.' t be,:,:even.
int de notR voor de R.r.A. betreft merkt de heer Everts
no ~ 0i, d:1t het (~oed ~'ou zi jn met duideli jke rl r :.,umenten arm te
geven om welke redenen.het Nederlandse beleid, dpt tot nu toe
is L;evoerd, 0l' he t oL,enblik geen ver"nderinL ID"'''':: onderg:-~an.
Vervcl o E'l1s g~Q.t de Voorzitter over tot pa..::;in- t S-~E' Jijze
beh'ndeling vnn de ter tnfel li eende concept-nota. Ie hoofdstukken 11 en 111 "Jcrden zonder veel discussie goedgekeurd. Met
betrekking tot ~unt 3 v~n hocfdstuk IV vraagt de heer Fock zich
af om welke redenen d~arih pertinent de vnlag aan de hliro se
Commiesie \Jordt '-'{"esu:<-...
["ereerd of deze commissie de Et'ro: se
Associ tie wel of niet wil.
r

°

- 4 heEr Pock vrra·t zich ~ t n De f
1 ~ c ns
nt1
men il trPK: e~ uit e n ne~·ticf nt
v n
e
C , .i8sie op deze vr do • ':'er "i jl ... 0
~ n
v n
zijn d.t deZE vr' ae toch zonrer meer cl e t ld
n
rd_ ...,
zijn _nderen het met de lieer reek ec~ , d t het c 11 ~ v n
~eze vrL ~
el br
lde cJn~e uentiE . . . heeft.
Le heer -vert mer<-t cr, à t mer. ni rbi j veIl ~l
bel ndt in de in 1 ~t C mit~ 'l~ci'l t
l0cn t
t1e',
rbij hij de vr~It1E vvorleLt of ~en :0 ui cLL.... sies zonder e r i n
di t C~ll.i t~ Nil V00J tzettcn of d·t .:.lcn 'lil Áo.r.en tot e n
int rirnrapI·ort, Wiiarin de L'lcerdcrheids- en minderhcids . . . t'l.nduntf"n dniè€lij;{ ·'i.jn wecrgegeven. H t ,,-,cv r- be..,t t . ~ e
-uro' ese COD 118sie pen dorgelijk r"l l ort d' n verder 'Z 1 ~ eren en d t er d~n binnen ('e es geen enkel ,ees;.rc.ksc c
r
voor d€~e a 'cl l1::; " IC' _·crL.~cden z81 he.:itaan, een tje": re . . scentr
(~f1t i;och zijn r.u'" ~,)l ,{unnen o_loyeren i "'1 ien 0,1, _en'" ..,.
!ll(l,ent ne
t nt'u>.~rn
er 'es l:::.nden l:lir:sc}-.ien n""'lr el :-"'7'
top • ~ruden kunnen ~roeien •
~e

~

L

~:e

hf'er V'ln Ittersum stelt hier te~en over d
. n _6""Zij~8 het ~~va' r
~Clt~At d t oen tijdens de di~cussics ~n
Comi té 3p6ciul ut c eds verdor .-, fZA.kt in (1 e ri cht1n:..:> v n n _t
neg~tie"e 8t~nd,unt der I1.lro,ese COInLissic.
ok de heer r ck
is v"n oordeel, d -t wij dit ,1fz:-'kken moet~n vermijden.
-e h~el' Pentinck voe~t hier aan to , d~t he~ de bedoEli - oet
~i~ .. .:: ..... l:et 0.).i t~ -. t ~ci~l cr <-<an te herinneren d'lt het ~i 4n
specifieke t~~k is een olloseing te vinden voor het ruro~eQe
prohleem en dqt dcrh'''lvc de beq're~incen or dit punt D·e n
worden geconcentreErd. te .JCCL tE" :::-"!n itzi.!,sn zijn het ~r 0 r
eens, d;'l.t \"'8nnec>r het niet mO~··f·lijk blijkt overeenstemnin.<::
ov~r een ;uro es~ oplossinó te bereiken het d8n aanbevcli ~
"ere ient de v€'Y'schi llcncJ e st· .. ndrunt en in een int t: rimrg,r:--ort
V'Ln het Comit~ aan de Raad V~n de I.L.G. v.st te le~u€n.
L

De heer Hoo; nnter ~erinnert cr in dit verbl'nd n~n, dqt
de "'uro', eoe Comrr.issie in haar eerste memorsnd1L.i1 no:... ui tin::- gaf
Ran de wenselijkheid Vrln cen Furo'ese A3JOci~tie, m-!r e"t zij
deze pass c:c Ül hR.~n· tweede rJemor·~ndu.lD heeft l(-~ten verVl'~llen.
Het \'nre IS'Jee:! L~( C011 .. issie om heve:::tit-int..- te vr3.~en v"'n hQ'1r
in het ecrrte J.ü\':ffior::m{'lrun in€~en(Jmen stand, 'unt.
Vervolé.;'cns stelt de heer Vm Lenne;' de vrac"!, .." '1./.1 (iE:;
orde of het juist is om -gezien het feit, dqt zelfs een
tijdelijke overecl~:o~st o~ het ogenblik onhaalb2ar bClijD~
toch nog een derg ?lijke tljdelijL:e overeel1J.. 01!1st v66r 1 J .... l·
196(' voor tE' stellen. VolLens hcr.1 is het 2',eer wel Jl!ot;elij~" om
eerl beleid uitte sti l'pelen eh t E.ner~i jds € en beves t i .,: ill é..:
inh udt v"-n de wons V,In de r; ederl ndsa reeerin..., om ~o ~:nel
~o:rlijk tot 0cn ~efinitiev~ a3scci· tie te komen, en d t
~ndE'rzi jds -ge,:; en <'1e volstrekte onhpal ba" rheiè. or het 0":; n1'1 ik- het f:c
rek concentreert or de vo or,:t ellen V3n de
I rO'es€ Cam iE.ie voor 011 1 juli 1960 to treffen rE Elin-çn.
'f
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- 5 N' '1r zi jn rcenin' I-refereert .:ini.. . tcr 2i 'lstrc d
lantft enoemde tnctiek. Hij wijst er in dit erb~nd n
,
d t
e voor te st~llen tijdelijke overeen orr~t n r 11
sc~ijnlijkteid niet kan voldoen
~n de
' r oor in h t
eltrlde rc rcls , lletccen voor de merik nen a~nleldin z.l
~ijn ecn dereclijke overeen_ 0nst niet t
ece tcr~n, ~n 7ien
de 'mErik anQe reeerin " 7ioh cp het o~~nblik 0 h t
t r.
t
Gtelt, d, t de tot .,t'lnd tC' breng n int ,r ties ~1~U Áe r
~n
de daarvoor gestElde re~cls v n het G Tl m e pn voldoEn. H ewel de Voorzitter het eens is met de Heer Vqn ;:'enne , d t _en
zich niet kqn 3bstrAheren v-·n de huidige situ tie, rch~ i
hEt t.och onjuist zich nu rl ...;e11eel bij deze situ ~':'e neer ~e
lc_ en. Volgens hem is het n odzakelijk d't de Nederl ne p
reeerino op duidelijke vijze lr:at blijKen, d' t zij - €:r t ':'n
de richtinc v~n de Turo ese ~conomische
ssoci' tie.
De hfren F ek en Kymrnell kunnE.n zich geheel met de
ged-:.chtEn e ng v; n (je Voorzitter verEnicen, 'ln:1rbij de hEer
K,ymmell noL, or merkt , dat het ook hi cr weer g'3. t om de 't. C,\;le
en d'lt het ui t h t OOC-~ unt V· n deze t ctiek onGe ;en ~ is in
october met betrekking tot ecn situ~tie die or 1 juli 19'0
acuut Hordt reeds het hoofd in de schoot te leggen. V I . . . ns
hem is het nOL 7ecr '.'01 mogelijk bi,jvoorbeeld in mei ,r'ln let
volgend j:~'-lr in deze zin overstag te gnnn. NaHr 8,!'mleiàin ~ V'Ul
de o.merking v In de heer V;:-m Lenner over het G'TT brengt hij
In h('rinLerin,-~, èln.t de niet G .:'T conforme associaties vpn e
0v~rzee~e Gebiedsdelen hij de E.E.G. ook zonder veel moeilijklleden in het G T~ werden ~anv~~rd. ~en ~~~ hierbij niet uit
het oog vcrlie zen rlldus de Voorzitter d'1t ',vannecr ree erl- nd
zich nu reeds bij de ui tU'ltic ncerle~t '11Ierlei2nc1ere roorstellen v in de =uro ese Co~~is3ie, zo~ls de versnellin., f~n
direct in behandeling zullen ',vorden oenomen.
~r-
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Zowel de Voorzitter als de heer Erouners wijzen I de
noodznak ven overle(!; met de :Belgen over deze materie, warbij
de heer nrou'~ers voor.,l onder2trcept dat dit overlee ook op
ministeriäel niveau moet lla,tsvinden. De Voorzittrr denkt
hierbij [ l ' m de verc.cering V'ln het I':.inistoriëel BeneLlx Comité
v~n 22 oktober n.s. Flij is echter ~ln mening, d~t v ordien
eerLt 'mbtelijk overle~ moet ~ l aat8vinden.
De heer V'"'n Ittersum deelt mede, d'1t een desbetreffende
af -ipraak reed-~ met de Belgen is gemaakt. De heer rym.rpell
vraa_ t zich tenslotte rLf of het niet goed zou zijn ook epn
nota nnn de minis1ers voor te leggen over O.R. fficndiqle b0nadering en de voor/::'tpllen tot versntlliIl[. v·J.n de ui tvoprin_ van
h€ t ::. E. G. -verdra .' 01) 7.i eh zelf he 7ien . Hoewel de \·oorzi tt er
het o~, zich zelf juist vindt, dut de ministers hierover vorden
in/.",eli cht is hi j V'1n lT!ening, dr. t de bet,n line van het st.mdpunt
ten aanzien v'n de l'urol ese ~conomische GSOCi'ltie Ol het
oe:,entlik de volstrekte }Iriori tei t genic·t. De door de heer
Kymmell Genoemde rG blemen l:unnen d"n l~· ter '/'lorden beh 'lnl eld.
__ )
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.

•

-

L

De heer V, .. n Ittersum stelt het door hEIn in het be ,in
v' n de verg derin,~ ,'Jcergegeven Belgische stand1 unt ' 'm de ordt::,
en vr i t zicb '1f uf een ver terking v n het Nederl'1ndse
st nd] unt niet .9r:·wpn~,t is. 1.1E t n;J.ID( voelt hi ...i er veel V(lor TIl
ook in de Ncc1p>rl nd .€ not;' te stellen, d teen Y'llro!€Se 0.108sint: een 1 re~'llnb("'l€ voorw'vl.rdc is voor de behandelin,:: v n ft.;;
V0rpn('11inL,srrcblem 1 ti ok. ne he er KyJTilllcll 'Ni j st er v()ort O'! i"lr,
cl t n ar :.üjn mening de in .:;:ar.4b v' n hocfd2tuk r-' )l~cnr en
voorcLPllcn el ~0('r ru 1 cr zijn.
~,

r

- 6 Hij zou dC7.e voor ... tcllen C rn- ver n en . . ien il r
door de Relt ·~n mè r~3c"re-Tcn ",u oe \;16 vIn o.
u
o ZiC~lt v n de ntier
uro (;:~c 1 n en het t ri·f
wederkerit' te v€>l'l gen, vrr r6 cor 0 d t m 1 ent € r
k 'IEn ;t<ln het vcr .... c.á1 in t rifHirc be"
e1ir..._ t
~ ~s(n ue LC, en de Leven.

n
~n

z

ire bren t tFn ~qnZiCL v n d v r .e1linGs'lrüblem.ticl~ n ""r vorE:n, d t r., n
r n
~c zij e v n
et
;.inist.eric v'm .r ndhomv 'üervoor {I ro1;e bél n·. .E-l::"in
heeft, .met n;"me Naar het öe ge=:'E enGe.np eli .'Le 1 n b
~poli tiek betr( ft. De vf,rg~, clerül"" i s het (. r
Cr, ter ~ cr een ,
d~lt he: hier meer ,--~'at on. het zo snel mc.r{.li.~.tC inh: ler1
een 01 t;etrccJen v€rtrrll.~i,n.:... è..n wel arr. v r ncllL. u '
~e heer ~~c~ ziet zeer veel ' ~ntrekkelijAs ln"e
"
tiE::k om de tij lf'1i.2ke :uro::.ese overeenkoï!lst "ls rre"l
Ie
voor'/30rde te ,~rl~~n voor ~e vorsnellinL' (ok de V rr-it· r
deeltit 2t nd.unt, lli,' ... r
cht het vn bel·n~., dr."':; in e
n?ti ~uidelijk 10rdt GEtteld, dit dE va nellingsTrcble~ +iek
, Is zod ui C, niet is beh,:ndel d. T,e voor: i tter ver~oEkt Vf"r 1gens de betrokken inLt, nties de not~ zo 2nel mo~elijk in n~~r
definitieve vorm te :... ieten, 0' d t dCI,e ho<,! enigszins ti:dig
ae.n de leden v' n de R. r:.,. k'.n worden rond,sezonden.
De heEr Le
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Ie Voorzitter deelt de verg.derinG ~ede, d~t nog geen
officiële .' ~E'nclp voor deze verg eerin€: is vrstgf~teld en d' t
evenmin de cl ccument cn t er tafel liegen, ',vclke Ol=- de ze ver€:,dcrine /'ullEn Horden 1 ehandeld. Hij acht dit betreurens f'8 Q rdig,
aangezien op dC~F ~ijze deze verg:deringen niet vold0ende
kunnen Norden '-', !)rbereid. ..:Jpraker is V'ln menin~, d'l t 0:' de
verg~d(rinb v' n de R-J.dcn V'1n T'.E.G. en Euri1tom van Nederlnndse
zijde duidelijk moot N~rden ce~teld, dat wij ons oordeel ten
"'lnzien v:-n 11e vr.:::.uc:::.:tukken met betrekking w~:;,art"'le ons
st'nd'unt nie~ tijdi 6 kon worden voorbereid, wensen voor te
bch uden.
De hoer Vr n der G, trden deelt mede, d tt rün1s+er Z; ~l
str'l zelfs verder' il €~qn en een vo lbehnud wil m~ken ten
aAnzien v"n de lleh,'l.ndeling v'n beI1Q2lde 1 unten. rit hetreÎt;
nit:(r:-'nrd in het bijzonder de behnndelinL v' n de be:;rotin,:"en
v~.n F..I:.G. en T·ur"tom. Be Voorzitl,Fr acht het in è: t gcv 1
~,e "(nst d ... t l'o!Îni ,~ter ",ijlGtr~. zelf be.8.ûlde vGorstpllen z'11
dOEn met betrekkinG tot èl e ',D€ndn.
1'e heer Kymmell ID'1.3kt de verg::tdering er op opnerkza.am,
d t het mis chien .'.(~l mOt ,lijk z81 zijn reeds een 1:>e nald
st 'nd un~ in te nemen ten ...anzien v:An minder f.Jrincirifle lmt(~r!. T..?n a,-=tnzi(n v,'n oe "Jel 1 rincipiële t unten zou hij :e> door
de Voor=.ittEr < ';,n € lezen "cJr' v·'~>liJ'n vc,lledi--J" ,111en onde>r,
'.
SCLTJ.;lv-n.
HEt komt 'de VOGrzi tter het "llce. t i1.8.n_.e vezen vcor d ~t
de I:w.n\!cziL 'L'lbt('n"r~ n hun eii::·c·n minister'? :-1\.'1vie8 . . ;ov('n over
de I: unten die 'IV 1""i.r~3chijn1ijk OJ' de vert?;·"j(lcrin;.> v:,n de R \~E'n
v'm de T .~,.G. en Tur'.tom zullen ':lOrden bchnndeld, W.n,rbi j n.m.
zr:tl moeten .'/orden stilge ,taê:~n of 11e1 aaIde l'1.mten wel ("If ni t
in de",(' ver;r'rl(>rin. kunnen 'l/orden af ('da 'no
r
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In verb nd mc~ de brLrotingsvonrbrr i'in
elsing er (I , C·- t de h CE:ti6c roce lre e 1
v
een lens V'TI de \~~cmbl~o die v66r 2
~r in
it
wil ~ijn vnn de be~rotirl;En.
T €' Voorzitter vrTl t
in verb nd .1 r ... cè€ 0:' re d ....
imbtE'lijJc nive' II de he<..,rotin ': ""or t llEn i~Ij,"
r
er:.
De heer r ym1.Jell unt,'L rdt hier0I, d t cr in er la d r ed
be8.re~in~cn hebben .lsatsgevon~en. VJl En~ h c z
e be=te
r

~r()cedure

zijn om vcor te ~~tfllcn è. t ële:C' 'J de 1 .V.'s
mlchti -_t cm (1e bc~:rGting 0l ccn ti~-.·tir n'l de 'r te r .... a
verg;j derinc g)8 c' te k€:uren.
c

:ijdens dr:
bezN~rpn ,ijn

deelt de H CT
Itt0rsum ~(d , d t
rezen tegen de overn me
n h_t Luxemb ree
voor::i ttcrscL~: door redf'rl nd er:
t n_
sl
n
e"7l oe
v n IJuxer.:.l,uref:."C juri....;t(r•• 'i"ij is v n Erlln_ t ". t
r0ndvrn~g

1i j~\. ~1Jo('t ~ijn, G," t de nve tie; v' n dE) v~rruilin v n het;
vc1or.-itt('rschl..t V'Jll I,txembtirgse ziJde i~ gcents:.necro en d' t
men dr~!.r toe Y '1 r derl nd'0 zijde IHe h6eft inee~tEI!là. ~'i"
~cbt het einze tCT te n .... drt hier n" 'leer over
ordt '7(;'"i8cussieerd ~lGof het hier een I ederl ndse lens ~ou bEtr€:~en
en zou derh" 1 "TE" nll en i' dvi SE:rcn ~ er:A3.~e tEm duid eli ~k
standrunt in te nelLen.
1
'nn.::.cLien nu geen tijd D€er beschü:bft' . r is GIT. Cl o'\Tcrig
runtpn vnn de rcendn te beh~ndelen stelt de V~crzitt-r -o~r
deze punten o~ de vo1CEnde verer dcrin;.J V~ n de Cc;jróin~ 1;ieComül1ssie .,ec1erom . 'ln de orde t8 .-::.rcl1en. r;, drt de d"tm:
voor de volgE'nde verg- derint:, is V'lst, csteld op Noensdng
28 oktober :.8. om ll.C~ uur, sluit de Vvorzittrr de ve'ga-

derine·

