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Brus sel , 24 januari 1961 

MEMORANDUM 

Commissievergadering woensdag, 4 januari 1961 

Beschouwingen naar aanleiding v a n de suggesties van De Gaulle 

betreffende politieke samenwerking der Ze s. 

Hallstein begint me t te betog en, dat v oo r hem op de voor

g r ond staat, dat de Gemeenschappen in haar huidige taakst e lling 

intact dienen te blijven, ook te gen verborgen aanvallen. 

Hij ziet een groot gevaar voor de ontwikkeling van de 

Gemeenschap in een verwijz ing naar het Comité des Présidents 

van zaken welke betrekking hebben op de Gemeenschap. Daarmede ver

nietigt men een essentieel element van de Gemeenschappen. Het 

Comité des Présidents is e en intra-gouvernementeel orgaan, dat 

geen meerderheidsbeslissingen kent, doch slechts unanimiteit. 

Ten aanzien van de zetel van het orgaan, acht hij het een 

groot gevaar daarvoor Parijs te noemen, omdat dit onaanvaardbaar 

zou zijn voor Duitsland. Het zou d e anti-gevoelens, welke in 

bepaalde kringen in Duitsland bestaan tegen de E.E.G. slechts ver

s terken. Hallstein zi et een positief element in de vergaderingen 

van de Ministers van Buitenlandse Zaken, mits men daaraan geen 

zware institutie verbindt. 

Hij ziet vo orts als resultaat van het top-overl eg , dat een 

zeker politieker secretariaat tot stand komt, doch acht het g ewenst 

dat op hetzelfde moment wordt voldaan aan d e volgènde voorwaarden: 

le. beslissing over de fusie van de 3 executieven; 

2e. direkte parlementaire verkiezingen en afwijzing van het 

Referendum; 

3e. beslissing over de Europese Universiteit. 

Resumerend onderstreep t h ij nogmaals,. dat onder geen voorwaarde 

de Gemeenschappen mog en worden ver zwakt. All e s wa t economisch is 

word t b es treken doo r de Gemeenschappen; men kan iets toevo egen voor 

andere terreinen. 

Hij acht het gewens t, dat de Commi ss ie verteg enwoordigd is in 

de vergaderingen der Ministers van Buitenlandse Zaken, c.q. Ministers 

Presidenten, indien het zaken betreft we lke ook de Gemeens c hap aangaan. 

Marjolin vestigt er de aandach t op , dat het onjuist zou zijn 

de taken v a n de Geme enschappen e conomi sch te noemen. Zij z i jn in de 

eers te plaats po litiek (lan dbouw, energie enz.). 

. .. / ... 
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Hij ves ti g t er de aandacht op , dat De Gaulle wi l naar een soor t 

confédération; Hij acht het van belang, dat door de Ministers 

opheldering hierover wori t g evraagd. 

Vonder Groeben acht het van be lang, dat het po litiek 

secr e tariaat zo nauw mogelijk met onze Ministerraad samen werkt, 

acht h e t zelfs gewe n s t de mo gelijkheid te overwegen van één 

secretariaat van gemeensc happen en politiek overleg Ministers 

Buitenlands e Zaken. Hi j v oelt s l echts voor di rekte verk iezingen , 

/~het Parlement grot e re rechten heeft verkreg en. 

Ik heb erop gewezen, dat o ok voor mij het niet aantasten 

der Gemeens chappen op de voorg rond staat en hoewe l de ontwi kkel i ng 

niet logisch is om naa st de Gemeenschappen i e ts nieuws te cre~ren 

in pl a ats van ui tbreiding der taken ook op politiek terrein, meen 

ik dat onder de huidige omstandigheden de ontwikkeling naar een 

politiek secr e tariaat kan worden ondersteund. Daarbij moet worden 

v oldaan aan de vol gende voorwaarden: 

le. 

2e. 

3e . 

besli s sing over de fusie de r 3 executi even 

pri n ci pe -besliss ing i nzake direkte v erkiezingen 
,? 

afbakening van de terre inen. ~b 0
• ;~ ua :»oli~iek overleg. 

ｾ＠ r../4.... I ~ - ...J.~.,... /.{_,-

Ten aanzien van deelname van de Commissie aan he t politiek 

overleg , meen ik, dat de stelling van Hallstein, dat commissies 

v e rtegenwoordig d moeten zi j n indien zaken van de Gemeenschap aan 

de orde zijn, z eer gevaarlijk is; dit implic eert, dat het politiek 

overl eg zich dus bezig kan houden met zaken der Gemeensc hap, h e t geen 

jui s t uit gesloten moet worden geacht. Bovendien vergroot dit het 

gevaar dat zaken van de Ministerraa d der Gemeenschap wo rden v erwezen 

naar een h oger orgaan en dus de beslissingen t e n aanzien van de 
i~~- . 

Gemeenschap op ;L~ gouvernementele basis buiten aet Verdrag worden 

g enomen. Eenze lfde g evaar ontstaat a ls het secre t ariaat wo rdt samen

ge s mo l ten me t d a t van de Mini sterraad . Deze laatste hoort e en tegen

wicht te vormen teg en het nieuwe institULt en scheiding de r machten 

zal tot t aakafbakening moeten bijdragen . 

Ui t een mededeling van Linthorst Homan verneem ik, dat 

Hirsch op het st andpunt staat, da t omtrent de taak van he t politiek 

overleg een rapport zal moeten worden opgesteld door "4 wijzen" . 

Dit zou de belangrijkste bes lissing moe t en zij n op 1 0 fe brua ri en 

a ls uitgangspunt mo eten d i enen voor een volg end beraad. 

He t schijnt dat ook Sassen z ich h i ermede kan vereni g en en 

dit ter s prake wi l breng en i n de vergadering van 8 februari in Den Haag . 


