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18 november 1969.

FRMKRIJK/EEG

Frankrijk en de a* s, Europese topconferentie.

Zegsman formuleerde de houding, die Frankrijk op a.s. Europese topcon-

ferentie zal innemen als volgt:

a. De overgangsperiode van de EEG moet op 1 januari 1970 eindigen;

b. de regeling van de landbouwkwesties heeft voorrang boven alle

andere vraagstukken;

c. Frankrijk is voor versterking van de Gemeenschappen, maar is tegen

nieuwe bevoegdheden van het Europese parlement en tegen versterking

van de Europese commissie;

d. de versterking van de gemeenschappen mag niet leiden tot een poli-

tieke samenwerking op gemeenschapsniveau;

e. over uitbreiding van de EEG kan alleen worden gesproken als de voor-

afgaande punten zijn geregeld;

f. onderhandelingen met Groot-Brittannië e.s. kunnen in het voorjaar

of in juni 1970 beginnen, indien de Zes de nodige eensgezindheid

over alle daarmede samenhangende vraagstukken bereikt hebben.

Nog steeds, aldus zegsman, geldt in Frankrijk, dat de buitenlandse politiek

wordt bepaald door de President ̂casu Pompidou. Dit heeft Schuman onder-

vonden toen hij na zijn bezoek aan Moskou terugkwam en tegenover de pers

verklaarde, dat uitbreiding en verdieping van de EEG parallel behandeld

moeten worden. Pompidou heeft hem meteen laten weten, dat eerst versterking

van de EEG aan de orde komt en daarna uitbreiding.

Volgens zegsman is Sohuman wel zeer intelligent, maar hij is slechter dan

Couve de Murville, omdat hij teveel praat.

Voor Frankrijk wordt de periode februari-maart 1970 belangrijk, omdat dan

Pompidou naar Washington gaat en Schumann naar Engeland. Het is dan voor

het eerst sinds zes jaar dat een franse minister van buitenlandse zaken

in Londen is.

Zegsman voegde aan het bovenstaande nog het volgende toe:

a. men maakt zich aan franse zijde bezorgd over de houding, die de Bonds-

republiek Duitsland zal innemen op de a.s. topconferentie;
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"b. indien de landbouwkwesties bevredigend zijn opgelost, is Frankrijk

wel tot concessies bereidj

c. Frankrijk hoopt, dat Italië en misschien ook België een "bemiddelende

rol zal spelen op de topconferentie.
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