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Sedert in Mei van dit jaar te 's-Gravenhage het
Congres van Europa is gehouden, is bij meer dan een get

le-genheid geble,ken, dat 'de Europese Eenheidsbeweging
aan kracht wint .
t

over

In Rome vond een Congres van Federal isten

plaat~,

in Interlaken vergaderde in begin September de Europese
Parlementaire Unie, in Luxemburg de

~ereldfederalisten ,

terwijl wederom in 's- Gravenhage de Nouvelles
International es , een katholieke groep,

Equ~pes

bijeenkw~~ .

Het meest tastbare initiatief op dit gebied is uitGecoi!.

gegaan van het Internationaal Coo r dinatie Comité van de
\

Europese Eenheidsbewegingen, een
zestal

federalisti~che

pverkoe~eling

van een

bewegingen .

Dit comité heeft een memorandum opgesteld, dat beoogt - een nadete uitwerking te r,even aan de resoluties
BIJLAGEN

van het

te weten:

een Europese Assemblée . Bedoeld memorandum is aangeboden

Con gr~s

van Europa inzake de bijeenroeping van

aan de re geringen van de

v~jf le~den,

die het Pact van

Brussel hebben ondertekend .
De eerste officiële reactie hierop kwam van de zijde
der Franse Regering, die verklaarde steun te zullen verlenen aan de voorstellen van het Internationale Comité .
RETROACTA

Re eds ee,rder Was een dergelijk geluid van Franse zijde
vernomen . Tijdens de bijeenkomst van de vijf Mini sters
van Buitenlandse Zaken in Juli jl . namelijk, bracht de
Heer Bidault

~e

kwestie van het Europese Federalisme

op het tapijt . De reactie hierop van de overige leden
was niet overmatig geestdriftig, in het bijzonder niet
van Britse zijde . De Heer Bevin wenste te volstaan met
INDEX FOLIO

aanmoedi ging van particulier initiatief, wftarbij de overige vier ministers zich tenslotte aansloten .
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Dat de Franse Regering de eerste was om te

rea~eren

op het memorandum van het Internationale Comité wekt geen
verbazing, · na het initiatief van de Heer Bidault . Zij verklaarde zich achter het memorandum te Bullen stellen, en
een behandeling daarvan in de boezem der vijf landen te zullen bevorderen. Daarbij wist zij zich te verzekeren van de
steun van de Belgische Regering (die zulks, deed zonder voorafgaand overleg met de Nederlandse Regering) .
Volgende stap was, dat de Franse Regering zich lan
diDlomatieke weg richtte tot de
Brussels

V~rdrag J

overi~e

I

deelnemers aan het

met de mededeling, dat zij zich

~ hter

het

memorandum van het Internationale Comité stelde, en een nauwkeurige bestudering aanbeval in dfi Permanente Commissie van
het

Ver~rag

van Brussel te Londen.

-De overige verdragsstaten zijn
zodat

than~

~ok

accoord ge

bedoeld memorandum in studie is. Hiermede is

zàak van het Europese Federalisme
culiere

hiermed~

derh~lve

behalve een

een regeringszaak geworden . Door de Britse

deleg~

tie in de Permanente Commissie is thans een vragenlijst opgesteld. aan de hand waarvan de leden elk hun oordeel over
verschillendfi aspecten van een Europees Parlement te kennen
zullen geven •
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