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Land:

Groot-Brittannië.

Onderwerp :

Opvattingen in geaagb.é'bVk&de Britse kringen
over de a.s. Europese töppfonferentie te Parijs.

Referenties:

Datum van
waarneming:

Begin februari 1961.

Bron:

Betrouwbaar.
Gezaghebbende Britse kringen.

Informanten:

Opmerkingen:

Verzonden aan:

- de Minister van Buitenlandse Zaken.

Aan Zijne Excellentie Prof. Dr. J.E. de QUAY
Minister-Presidemt
Plein 1813 no. 4
's-GRAVENHAGÏÏ.
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Sroot-Brittannie'
OPVAÏflNGEN ÏH aEZAGHEBBEHDE BËIÏSE KHIH0ES OTEH DS
AANSÏAAHBE EUROPESE £OPCON£EBEHfÏE ÏS PAB&FS

In Britse regeringskringen ziet men de vergadering van de Zes Staatshoofden te Parijs niet al e oht a
met belangstelling doch ook met een zekere "bezorgdheid
tegemoet* De Britse regering» afgaande op de recente ontwikkeling van de E»E. «K, verwacht inderdaad» dat het
Britse isolement zal toenemen als gevolg van de te houden
conferentiet vooral omdat men bevreesd wordt, dat» naarmate de handen binnen de E, E. G-, strakker worden aangetrokken, de Verenigde Staten onder het nieuwe regime van president SENNEDY meer belangstelling zullen tonen voor een
verenigd Klein Europa dan voor Britse pogingen zich vast
te klampen aan eigen soevereiniteit*
Hen ia ook van mening, dat er een grote kans
bestaat, dat de conferentie tot de vorming van een politiek secretariaat zal leiden, een ontwikkeling welke de
regering van Crroot-Brittanni^i vooral in het huidige stadium, hoogst onwelkom zou zijn*
In Britse regeringskringen gelooft men, dat
op de bewuste conferentie ook NAVO-aangelegenheden besproken gullen worden* In verband, met het aftreden van SPAAK
als secretaris-generaal van de HAVO wil men zich echter
hierover niet uitspreken»
Van Britse ambtelijke zegslieden werd vernomen, dat de
Engelse regering een candidatuur van Mr. STIKEEH voor opvolging van SPAAK: welkom zou zijn» omdat Mr. STIKKER in
Britse regeringskringen wordt beschouwd als een overtuigd
tegenstander van Europese federatie en als een staatsman
die begrip voor het Britse standpunt heeft*

Be Iritae regeling zou het betreuren, indien
de WfS.U* ia betekenis sou afnemen, hetgeen 2ij waarschijnlijk acht» indien de 2es elkaar regelmatig raadplegen*
Ni«t dat men tot heden grote betekenis aan de W,E.U.hechtte,
maar men beschouwde het als een nuttige Instelling ia soverre het Engeland in staat stelde aouder E.E.G.-verplichtingen contact met de Zes te houden.
De regering té Londen is altijd gekant geweest
tegen de oorspronkelijke pogingen van De GAüIiI»E om fan de
Zes "a politioal oudgel»1 te maken, welkt alleen maar zou
kunnen dienen om de positie van de £«» iu de NAVO te versterken tegenover Amerika en welk* tegelijkertijd dreigde Engeland «en politieke "quantité négligeable* te maken in de beraadslagingen van dé HAVO.
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