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Nota van het secretariaat van het Interimcomité voor de eerste
vergadering van de Raden voor de EEG en de EAG (Brussel, 22 januari
1958)
 

Caption: Nota van het secretariaat van het Interimcomité voor de Gemeenschappelijke Markt en Euratom
over de eerste vergadering van de Raden voor de EEG en de EAG, te houden op 25 januari 1958.
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Nota van het Secretariaat van het Interimcomité voor de Gemeenschappelijke Markt 

en Euratom (Brussel, 22 januari 1958)

Volgens de bepalingen van de verdragen tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de 

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie moeten de Ministerraden van de twee Gemeenschappen hun 

eerste vergadering houden in de maand van vankrachtwording van de verdragen. De Ministerraden zullen 

dus in Brussel vergaderen, op uitnodiging van hun voorzitter in functie, de heer LAROCK, Minister van 

Buitenlandse Zaken van België, op zaterdag 25 januari en eventueel op zondag 26 januari, in het Paleis der 

Academiën, 1, Hertogstraat.

Verschillende ministers van elke lidstaat zullen aan deze vergaderingen deelnemen. (1) De voorzitters en de 

leden van de Commissie van de Gemeenschappelijke Markt en van de Commissie van Euratom zullen ook 

aan de werkzaamheden van de Raden deelnemen.

De Ministerraden zullen eerst een openingsvergadering houden op zaterdag 25 januari om 11 uur. Op deze 

vergadering zijn de voorzitter en de leden van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen 

en Staal uitgenodigd, alsook de voorzitter en de leden van de Raad van Gouverneurs van de Europese 

Investeringsbank. Voorzitter LAROCK zal de openingstoespraak houden, waarna de voorzitters van de 

E.G.K.S., van de Gemeenschappelijke Markt en van Euratom aan het woord zullen komen.

De Ministerraden zullen vervolgens werkvergaderingen houden die voornamelijk gewijd zullen zijn aan de 

eerste problemen die de organisatie en de inwerkingstelling van de twee nieuwe Gemeenschappen met zich 

meebrengen.

De leden van de Raden zullen eerst luisteren naar een uiteenzetting over de werkzaamheden van het 

Interimcomité door Baron J. Ch. SNOY et d'OPPUERS. Vervolgens zal de opstelling van een procedure 

voor het vaststellen van de Reglementen van Interne Orde van de twee Raden worden onderzocht.

Wat de financiële vraagstukken betreft, zal van de leden van de Raden worden verlangd dat zij besluiten 

nemen over enerzijds de voorschotten om de eerste uitgaven van de Gemeenschappen te dekken, en 

anderzijds de bepaling van de bezoldigingen, vergoedingen en pensioenen van de voorzitters, vice-

voorzitters en leden van de Commissies.

Een ander punt van de agenda betreft de opstelling van een procedure voor de oprichting van het 

Economisch en Sociaal Comité, dat volgens de verdragen binnen drie maanden na de vankrachtwording van 

deze verdragen moet worden ingesteld.

Ten slotte zullen de leden van de Raad van de Gemeenschappelijke Markt overgaan tot een 

gedachtenwisseling over de deelnemingsmodaliteiten van de Commissie van de Gemeenschappelijke Markt 

aan de werkzaamheden met betrekking tot de vrijhandelszone.

De voorzitter van de Raden zal een persconferentie houden na afloop van de vergaderingen in het Paleis der 

Academiën.

*

*   *

Op zaterdag 25 januari om 16 uur zal ook in het Paleis der Academiën de eerste vergadering van de Raad 

van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank plaatsvinden.

Deze Raad is samengesteld uit een lid van de regering van elke lidstaat, in principe de minister van 

Financiën. Zijn voorzitter in functie is de heer LIEBAERT, minister van Financiën van België.

De Raad van Gouverneurs zal zijn eerste vergadering wijden aan de instelling van de organen van de Bank 

(benoeming van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité).
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*

*   *

GEPLANDE RECEPTIES

Op 25 januari om 13 uur zal Zijne Majesteit de Koning der Belgen de leden van de Raden, van de 

Commissies van de Europese Economische Gemeenschap en van Euratom, alsook de leden van de Hoge 

Autoriteit en van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal een lunch aanbieden.

Diezelfde dag ‘s avonds zal de heer LAROCK om 20.15 uur een diner geven in de salons van het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken.

(1) De namen van de ministers zullen later aan de pers worden meegedeeld. 


