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: [JLAGE 

Voorstellen van da Nederland*»© regering betreffende 

de versterking van het Europese Parlement 

De wl.1*e Tan benoeming Europese Commiw if 

Voorgesteld woixit artikel vari het £. E. G.- Verdrag 

(en het overeenkomstige artikel 12? van het Euratom-

Verdrag en artikel 10 van bet E.G.K.3.-Verdrag) als volgt 

te wijzigen: 

"In geval van gezamenlijk aftreden worden de leden 

van d^ rcmmiasie in onderlinge overeenstemming door de 

r-ge ringen 1er Iii-?taten benoemd. Deze benoeming wordt 

van kracht nadat de vergadering, besluitende met volstrekte 

meerderheid van stemmen van zijn leden, daarmede haar 

instemming heeft Vetuigd. 

In geval van vervanging van afzonderlijke leden 

vindt de benoeming plaats door de regeringen in onder

linge overeenstemming. 

Het mandaat van de leden duurt vier 'jaar. Zij zijn 

herbenoembaar.• 

JLrtikel 203 van het E.E.G.-Verdrag zou als volgt kun

nen worden gelezen (artikel 17? van bet Euratom-Verdrag 

en artikel 78 Aran het E.G.K.S.-Verdrag waren dienovereen

komstig aan te passen). 

1 . Het begrotingsjaar begint op 1 januari en sluit cp 

31 december. 

2. Elke instel ling van de Gemeenschap maakt een ramina: or-

van h> aar uitgaven. De Commii~sie groepeert _ ' 3 «wainsam 

in eem voorontwerp van begroting. Zij veegt daaraan 

een a.dvies toe, dat afwijkende raming;en mag inhouden. 
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De Commissie moet het voorontwerp van begroting uiterli.i;. 

op 30 *J jBber ven het jaar dat aan de uitvoering ervan 

voorafgaat, aan de Raad en aan de vergadering voorleggen. 

Be Raad raadpleegt de Commissie en, in voorkomende gevallen, 

de andere betrokken instellingen telkens wanneer hij van 

dit voorontwerp wenst af te wijken. 

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen 

de ontwerp-begroting vast en zendt deze vervolgens aan de 

vergadering. De ontwerp-begroting moet uit eri ijk op 31 ok
tober van hét jaar, dat voorafgaat aar. de uitvoering .ervan, 

aan de vergadering worden voorgelegd. De vergadering beeft 

het recht aan de Raad wijzigingen in de ontwerp-begroting 

voor te stellen. 

Indien de vergadering binnen de termijn van 1 maand na voor

legging van de ontwerp-begroting haar goedkeuring heeft ver

leend, of indien zij geen advies aan de Raad heeft gezonden, 

wordt de ontwerp-tegroting geacht definitief te zijn vast

gesteld, -i 

Indien de vergadering tinnen die termijn besluitende met, vol

strekte meerderheid van stemmen van zijn leden, wijzigingen 

heeft voorgesteld wordt de aldus gewijzigde ontwerp-begroting 

aan de Raad en : :mmissie gezonden. De Commissie deelt bin

nen X dagen haar standpunt, in voorkomende gevallen vergezeld 

van nadere voorstellen tot wijziging, met betrekking tot het 

door het Europese Parlement gewijzigde ontwerp aan de Raad 

mede. Met gewijzigde ontwerp wordt geacht definitief te zijn 

j ' .gesteld ter. zij bin?.en 1 dagen na de mededeling van de 

ommlssle 

1 ) de Baad overeenkomstig het standpunt van de Commissie 

met gewone meerderheid afwijkend beslist of 

2) de Raad in afwijking van het standpunt van de Commissie 

met gekwalificeerde meerderheid van stemmen afwijkend 

beslist. 
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( Brussel, 21 februari 1964 
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N 0 2n 

Bat re H « AsjQvullende nota op het verslag van de permanente 
Vertegenwoordigers betreffende de aspecten en 
vraagstuk.en van de fusie van de Commissies der 
E.E.G. en der E.G.A. alsmede van de Hoge Autoriteit 
der E.G.K.3. enerzijds en van de Raden der E.E.G, 

der E.G.A. alsmede van de Bijzondere Raad van en 
._inir.t >>: 1er •S. anderzijds 

I. 

s reeds werd aangeduid in de brief van 21 december 1963 
tede de Voorzitter van het Comité van Permanente Vertegen-

woordigers het verslag over de aspecten en vraagstukken van de 

: .sie der instellingen aan de leden van de Raden heeft toege-

zonden, hebben de Permanente Vertegenwoordigers ae problemen 

bestudeerd, die verband -.ouden met de juridische vorm van het 

avsätuele akkoord en met ie procedure voor de totstandbrenging 

hiervan. 

chtten het gewenst dat het akkoord inzake de eventuele 

smelting der Instellingen zou worden gebaseerd op de 

ti kei en 2 3 6 van het E.E.G.-Verdrag, 204 van het Z.G..-*.-

ïerin ag en % van het E.G.K.3.-Verdrag betreffende de her

ziening van deze Ver:ragen. In de preambule van dit akkoord 

moet dus naar deze artikelen worden verwezen. 

Tea tweede men-, .ij dat dit akkoord in eenzelfde vorm 
worden gegoten als ie "Overeenkomst met betrekking tot 

epaaide instel-, lagen welke de Europese Gemeenschappen ge

meen hebben", die op S5 maart 1957 tegelijkertijd met het 



Verdrag tot oprichting van de E.E.G. en het Verdrag 

richting van le E.G.A. te Rome werd getekend. 

De toegepaste formulering r.oet zo zijn, dat het 

een duidelijke en volledige tekst vormt. 

2 . Voorts hebben de Permanente Vertegenwoordigers de pt 
bestudeerd, welke dient te worden Oevolgd voor de uitwerking 

van het eventuele akkoord over de samensmeltihg 1er Inrtel

lingen in het licht van Ie bepalingen van de artikeisn 2'56 

E.5.G., 20** E.G.A. en 96 m.G.K.S. De in deze artikelen 

vastgestelde procedure ia als vol&t : 

- zij wordt aangevangen door bij de Raad een ontwerp tot 

herziening in te dienen, dat is opgesteld door r.e . z. j een 

Lid-Staat, hetzij een der Co .missies of de Ho^e ^u-criteit. 

De Nederlandse regering heeft op 2 7 juni 1^61 een ontwerp 

van deze strekking ingediend. • 

- dan volgt de raadpleging van het Europese Parlement en 

eventueel van de Commissies over de wenselijkheid een 

conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen 1er 

Lii—Stattn bijeen te roepen om deze erziening tot stand 

te brengen. Er wordt op gewezen dat feze etappe in de 
• * 

i roeedure niet voorkomt in het Verdrag tot oprichtiiig van 

de h...... . 

Het Europese rari ecent gaf zijn advies op 2C ck 
1961 en de Commissies op 22 september en 1C november 

1// n/64 uin/Ah/ir 



- daarna geven de Kaden hun mening over de wenselijkheid van 

deze conferentie. Bit advies wordt gegeven met gewone meer

derheid velgens het Verdrag van home, met; twee derde meer-

aarheid vilgene het Verdrag van Parijs ; in belde gevallen 

zijn voor deze meerderheid de stemmen van 4 leden van de 
Raai vereiot. 

- in geval van gunstig advies m<et de Vcorzitter var. de Raad 

een cenferentie van vertegenwoordigers van de regeringen 

der Lid-Staten bijeenroepen, die eenstemmig de in het Verdrag 

aan te brengen wijzigingen aanneemt ; deze wijzigingen wcrder. 

deer de Lid-Staten aangenomen overeenkomstig hun grondwette

lijke regels. 

De Permanente Vertegenwoordigers waren van oerdeel dat 

men de mening teegedaan kan zijn dat in het verloop van de 

hierboven uiteengezette procedure de Raden zich thans na ken

nisneming van de ontvangen adviezen en van het aan hen uitge

brachte verslag moeten uitspreken over de wenselijkheid een 

intergouvernementele conferentie bijeen te roepen voor de 

opstelling van een ontwerp-akkoord dat later ter bekrachtiging 

aan de Lid-Staten zal werden vocrgelegd. 

De Permanente Vertegenwoordigers zijn voorts overeenge

komen , dat het gewenst is, gebruik te maken van de omstandig

heid dat de Voorzitter var» de Raad tijdens de volgende zit-

tin* van het Eurcpese Parlement het woord zal voeren cm aan 

dit Parlement een uiteenzetting te geven ever de huidige stand 

der werkzaamheden op het gebied van de fusie der Instellingen. 

Owerifçena moet deze uiteenzetting meer gedetailleerde inlic -

tingen in een later stadium niet uitsluiten. 

'AL/ef 



Voort» hebben de Permanent« Vertegenwoordigers hun varali 

ïieutr doorgenomen f ten einde de oiogelijkheden na te gaan om 

; • v< ukkoor ion u o * vorùer u t t»« br- iden. 

Iwee voorbehouden betreff >nü d« vraagstukken die met 

de benoeming van de leden van ie enl«~e C mnio3ie verband 

houden, kenden worden ingetr.-kkt.-n• fta een nieuwe bestudcri; 

van het vraagstuk der coöptatie, kwamen ie Permanente Ver

tegenwoordigers met algemene 3'temmen vereen aan de Baad 

'.*«... te ctelien ie oplossing van ie Verdragen van Home aan 

te houden, n i . dat de leden van de Commissie in onderlinge 

overeenstemming door de regeringen worden benoemd. De vert 

genwoordigers der Commissie spraken zi ?h eveneens in deze 

geest uit y de vertegenwoordiger der Hogo Autoriteit danre. 

tegen . - rie dat het beginsel der coöptatie in ieder geval 

4 1 ende te worden gehandhaafd. 

Wat de duur der mandaten en de wijze van verlenging 

ervan betreft, waren de Permanente Vertegenwoordigers na 

een nieuwe gedachtenwisseling het er algemeen over eers, 

Ia: io duur van de mand|ten der Commissieleden vier jatr 

moet bedragen zonder gedeeltelijke vernieuwing, zoals in 

de Verûr-igm van Rome is voorgeschreven. 

De vertegenwoordigers der Commissie spraken zich even

eens uit ten gunste van deze oplossing. Volgens de verteer. 

wcordiger dar Hoge Autoriteit geeft zijn Instelling er ftWAT 

tegen de voorkeur aan de duur der mandaten op zes jaar te 

bepalen met gedeeltelijke vernieuwing om de twee jaar. 



2. Tenslotte hervatten de Permanente Vertegenwoordigers 1c 

bestudering van de harmonisatie der voorrechten en immual-
telten van ie Instellingen en hun personeel ; zij gaven nog-

ils te kennen dat het gewenst is : 

- ten eerste, om bij een éventuele fusie der Instellingen 

niet over te gaan tot harmonisatie van de bepalingen be

treffende het bezit van deviezen en d* opening van reke

ningen, wegenu de omvang en do aard van de verwikk 

die hieraan verbondon zijn ; 
in&en 

• voorts, om de bepalingen van het Protocol betreffende voor

rechten en immuniteiten van do E.CkK S, , n l . dat do vrijaf 
van invoerrechten die de personeelsled*n bij hun indienst-

treding genieten, niet is beperkt tot voorwerpen uit' het land 

•roar zij het laatste verblijf hielden of uit het land waar

van zij onderdanen zijn, uit te breiden tot de E.E.G. en 

*' ï .I.A. , 

- tenslotte, om overgangsbepalingen aan te nemen, waardoor 

de bepalingen var. het Protocol betreffende voorrechten en 

:rmuniteiten van de E.G.K.S. inzake de laissez-passer van 

toepassing blijven met betrekking tot personen die reeds 

houder zijn van een ter uitvoering van deze bepalingen 

afgegeven laissez-passer. ^ 

Voor het overige kunnen de verschillen tussen de Pro

tocollen worden geregeld door aanvaarding van de bepalingen, 

neergelegd in de Protocollen betreffende de voorrechten en 

immuniteiten van de 2.E.G. en de 3.G.A. Leze Protocollen, 

die zijn cpgeateid in het licht van de ervaring en van de 

toepassing van het Protocol betreifende de voorrechten en 

Immuniteiter. wan d#» . zi in vollediger en ß-edetail-

I n 



bepcricender te zijn. IH» Permanent* Vertegenwoordigers war 

evenwel algemeen van oordeel, da*, in oen bepaling moest worden 

voorzien, die op de drie Gemeenschappen van toepassing is, ter 

vorvnngiafj van artikel U vtm het Protocol betreffende voorrech

ten en immuniteiten van de Gemeenschap, inzake de bevoegdheid 

var. het Hof in geval van geschillen over de uitleg of de toe-

paaaing van het Protocol. Deze bepaling zou ertoe moeten lienen 

- alle Instellingon en de Lid-Staten in staat te stellen alle 

geschillen die betreicking hebben op de uitleg of de toepas

sing van de voorrechten immuniteiten en faciliteiten die hun 

rijn toegekend door de Protocollen betreffende voorrechten 

en immuniteiten aan het Hei van Justitie voor te leggen ; 

- de bepalingen van de artikelen 177 E.E.G. en 150 E.G.A. uit 

te streiken tot alle Protocollen betreffende voorrechten en 

iavnmiteiten: ieze bepalingen hebben betrekking op de be

voegdheid van het Hof van Justitie bij wijze van prejudi

ciële beslissing iitspra.'ik te doen, waarbij echter, in af

wijking van dit artikel, indien een soortgelijke vraag als 

hiervoor bedoeld wordt opgeworpen in een zaak, aanhangig bij 

een nationale rechterlijke instantie, deze instantie gehouden 

is zich bij wijze van prejudiciële beslissing tot het Hof 

X. *stitie te wenden. » 


