Zitting 1 9 6 7 - 9 0 8 0
Verslag betreffende de uitwerking en toepassing
van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap en van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie over 1966
AGENDA VOOR DE OPENBARE COMMISSIEVERGADERING, te houden op 7 en 8 juni 1967
Nr. 3

1. Resultaten van de topconferentie te Rome; de kwestie
van de politieke consultatie.
2. Fusie van de executieven der drie Gemeenschappen;
benoeming van de voorzitter en de leden der nieuwe executieve;
positie van de executieve nu en straks.
3. Toetreding van Engeland en andere landen. Hierbij o.a.
het monetaire probleem en dat van de technologische samenwerking.
4. Associatieproblemaiiek; de lopende associatie met Griekenland; de mogelijkheid van associatie of handelsakkoorden
met Israël, Spanje en de Maghreblanden; het verschil tussen
de positie van de wèl en de niet geassocieerde ontwikkelingslanden bij invoer van hun produkten in de E.E.G. (b.v. de
achterstelling van Indonesië bij de invoer van palmolie in vergelijking met de Afrikaanse geassocieerde gebieden); de positie van de landen van Latijns Amerika.
5. a. Resultaten van de Kennedyronde.
Het is de bedoelding bij dit punt de toegezegde nota van
de Regering hierover te behandelen, indien deze tijdig is ingekomen.
b. De totstandkoming van de gemeenschappelijke handelspolitiek.
6. Algemene aspecten van het vrije verkeer van goederen
en diensten na de voltooiing van de douane-unie op 1 juli 1968;
de tendens om in plaats van door douanerechten het eigen
bedrijfsleven te beschermen door subsidies, garanties en leningen tegen lage rente (o.a. in het handelsverkeer met het Oostblok).
c. De gemeenschappelijke handelspolitiek t.o.v. de Oosteuropese landen.
7. De kartelpolitiek.
8. De gemeenschappelijke landbouwpolitiek, o.m. de invoering van de eenheidsmarkt per 1 juli 1967 en de financiering.
9. Rijdt en suiker: het vervallen van de vrijdom van heffing
op het contingent van 9000 ton rijstimport uit Suriname in de
E.E.G. ingevolge de ontwerp-verordening betreffende rijst uit
de geassocieerde Afrikaanse staten en Madagascar; het dreigende vervallen van het contingent van 8000 ton suiker, dat in
het Beneluxgebied vrij van invoerrechten kan worden ingevoerd,
dit als gevoig van de E.E.G.-ordening van de suikermarkt.
10. De stand van zaken ten aanzien van de totstandkoming
van een gemeenschappelijk vervoerbeleid.
11. De sociale harmonisatie.
12. Het vrije verkeer van personen. Hierbij o.a. vrij verkeer en verblijf van werknemers en prijsbeleid ten aanzien van
paspoorten.
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13. Juridische problemen: in hoeverre binden de bepalingen
van het E.E.G.-verdrag de burgers van de lid-staten rechtstreeks? (Vgl. N.J.B. 22 april 1967, blz. 431 en volgende); de
eerste richtlijn ter zake van de harmonisatie van het naamloze
vennootschapsrecht en een nieuw type Europese N.V.
14. Het ontwikkelingsfonds van de E.E.G.
15. Euratom:
a. stagnaties;
b. begroting;
c. het toezicht van Euratom en het ontworpen non-proliferatieverdrag.
Aldus vastgesteld 31 mei 1967.
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*) De heren Biesheuvel en Kronenburg hebben niet aan de vaststelling
van deze agenda medegewerkt.

