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EUROP~SE OEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL 

2. PLACE DE METZ 
HOGE AUTORITEIT 
VOORLICHTINGSDIENST LUXEMBURG 

DATUM: 

L~~emburg, 3 rnaart 1)60 

AN~UOORD VAl~ D~ HOGE AU~OP~TBIT 
OP 8CllfLIFTELIJKE VRU .. G lTo, 64 

G:OSi'ELD DOOR DE HEER W. J. SC1IUIJT 

---~~--------------------------

YJ1Y&: 
In een op 24 nover.1ber 1959 aa.ngenomen rcsolutie houdende wijzi::;ingen 
in de ontwerp-bec:rotinGen van de Europese Economische Gemeenschap en 
van de Euro1)ese Gemeenschap voor Atoomenergie voor het dienstjaar 1960, 
heeft het Europese Parlement gevraagdl · 

1 - het totale bedra.g van de kredieten die in 1960 bestemd zijn voor 
de werking vm1 de gemeenschappelijke voorlichtingsdienst te ver
hagen tot het peil dat voorkomt in de oorspro~~elijke voorstellen 
van de executieven; 

2 een bijzoncler krediet op te voeren voor de ui tgmren c~ie ui tslui
tend bestemd zijn om de voorlichting van de bevolkingen betref
fende de Europese Gemeenschappen op l).ationaal plan in de zes lan
den te intensiveren, met name door de jeugd in meer Europese geest 
te vomen. 

De Raden hebben cle voorzi tter van het Parlement medeged.eeld dat z~J 
zich volkomen bcwust waren van de noodzaak de· gemeenschapsgeétachi;en 
op ruime schaal bij hot publiek ingang te doen vinden en cl.at zij in 
deze gec·st het prc:;::ramma voor de werkzaas,1hcc~en en de orea..Di:::HJ.tic van 
de gemeenschappclijko dienst zouden bestuderen teneinde cloor r,lic1clel 
vl;ln een aanvullenc:e becrotinG de nodige mc.atro.;olen tc ncr:on. 

Hebben de e:xecutieve Commissies en de Hoge Autori tei t de opstclling 
van dit .pro.;·rmDIDa van werl~zaamheden on orga.YJ.isatie beëincli!jcl? Inè.ien 
cli t het gevc,~l is ~ zijn zij dan in staat op korte termijn lJij de Radcn 
eon voorontwerp van een aanvullende begroting in te dicnen en hot 
Parlement of zijn bovoccde Commissie daal"V8J.1 op do hoo~:tc tc stollen? 
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ANTWOORD: 

Naar aanleiding van &13 resolutie van h~t :Z:uropesc Parlement _ven 24 
novcmber l959 .hebben de Voorzi ttcrs van de d.rio ui tvoorendo organcn 
de besprekingen inzakc het tot stand brcn~cn 7:::.n do orgru1isatic en 
hot pro,~ramma voor clc wcrkzaamhcdm1 van de eemeenschnppolijl~c voor
lichtingsdienst voort,:;(lZot, waarbij zij, inzionde van hoeveel bolang 
een do elma tige ac tic o:g rui,ue ~ schaa,l op het coti cd van de voorlich
ting is, ovcrconsto~TJing hebben beroil::t inzà;:o de voorst~llen mot 
bctrekking tot .<ie orgc.nisa.tie en h')t proc;ramma v0or de wcl~kzt.amhoc"Lcn 
van de gomecnschappolijke voorlichtingsüienst. D0zo voorst<::llen zijn 
a&l de drie ui tvoorcndc organen voorgelegd ton einde op ~o l:cr-t; mo
gclijke termijn hun defini tiova goedk~1U'inc; tc verkrijgen. Ingcvolge 
cle~e beslui ten zullcm da nodige maa·tregolcn worden .gcnomen om no(\ 
voor Pasen cen vool~ontFerp van ee;n aanvullendo begroting betrcÎfonde 
deze dienst bij de 1·1inisterraden van Eu..ratom en E.E. Go in· tc <.licnen. 

Do bevoegde CoEimissios van hot Parlement zullcm hiervan t. z. t. op do 
hoogte nordcn JCstelà .• 
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