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Goedkeuring van de op 21 mei 1965 te Brussel
ondertekende Overeenkomst tussen de Europese
Economische Gemeenschap en de Lid-Staten dezer
Gemeenschap, enerzijds, en de Libanese Republiek,
anderzijds, inzake het handelsverkeer en de
technische samenwerking, met Protocollen en
Verklaring van intentie
VERSLAG
Nr. 4

Bij de bespreking van het onderhavige ontwerp in de Begrotingscommissie voor Buitenlandse Zaken, in welker handen
het ontwerp was gesteld, betuigde men algemeen zijn instemming met het totstandkomen van de overeenkomst tussen de
E.E.G. en de Lid-Staten van de E.E.G. enerzijds en de Libanese
Republiek anderzijds inzake het handelsverkeer en de technische samenwerking.
Wel waren in de commissie enkele vragen gerezen betreffende de vorm en de ondertekening van de onderhavige overeenkomst.
Het was de commissie opgevallen, dat sommige overeenkomsten worden aangegaan door de Staatshoofden van de
Lid-Staten (b.v. de associatie-overeenkomst E.E.G.—Turkije),
doch dat andere overeenkomsten worden gesloten door de
Regeringen van de betreffende Lid-Staten (b.v. de onderhavige
overeenkomst met de Libanese Republiek).
De commissie zou gaarne van de Regering vernemen welke
betekenis aan dit verschil moet worden toegekend. Het was
de commissie voorts niet geheel duidelijk, waarom in de gevallen, dat de overeenkomst door de Staatshoofden wordt aangegaan, in de preambule van de betreffende overeenkomst
wordt vermeld wie de Staatshoofden te dien einde als hun
gevolmachtigden hebben aangewezen, terwijl zulks niet het
geval is, wanneer de overeenkomsten door de Regeringen
worden aangegaan. Ook de ondertekening door de Raad van
de Europese Gemeenschap had in de commissie enkele vragen
opgeroepen. Uit de in Tractatenblad nr. 134, jaargang 1965,
opgenomen tekst van de onderhavige overeenkomst blijkt, dat
de overeenkomst voor de Raad is ondertekend door de heer
Axel Herbst en de heer J. M. Boegner. Waar voor zover de
commissie bekend de heer Herbst medewerker is van de Commissie van de E.E.G. en de heer Boegner ten tijde van het
sluiten der overeenkomst fungerend voorzitter was van het
Comité van Permanente Vertegenwoordigers bij de Europese
Gemeenschappen, en bovendien in de overeenkomst geen
gevolmachtigden voor de Raad zijn genoemd, is niet zonder
meer duidelijk op grond waarvan de Raad van de E.E.G. aan
deze ondertekening gebonden is.
Enkele leden der commissie voegden hieraan toe, dat voor
de sluiting van het handelsakkoord tussen de E.E.G. en Iran
van 14 oktober 1963 een besluit van de Raad van de E.E.G.
werd gepubliceerd in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen (6e jaargang, nr. 152), waarbij de Raad
zijn voorzitter machtigde de personen aan te wijzen, die het
akkoord mochten ondertekenen, en hun de bevoegdheid te
verlenen, die nodig is om de Gemeenschap te binden. Voor
zover de commissie heeft kunnen nagaan is in het onderhavige
geval een dergelijk besluit van de Raad van de E.E.G. niet in
het Publikatieblad gepubliceerd. Ook te dezer zake zou de
commissie gaarne een uiteenzetting van de Regering tegemoet
zien.
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Vertrouwende, dat de Regering bereid zal zijn het bovenstaande vóór de openbare beraadslagingen omtrent het onderhavige wetsontwerp schriftelijk te beantwoorden, is de commissie van oordeel, dat die beraadslagingen daarmede voldoende zijn voorbereid.
Aldus vastgesteld 22 november 1965.
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) Plaatsvervanger van mejufrouw Rutgers, die buitenslands vertoeft.

