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*o » /j/jfcWl '. Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 3 Mei 1954 in de Trèveszaal, aangevangen 

's morgens om elf uur en 's middags voortgezet 

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen ("bij de punten 1 - 12), 

f) f' y De Bruijn, Cals, Donker, Kernkamp, Van de Kieft 
(bij de punten 1 - 1 0 ) , Mansholt, Staf, Suurhoff, 
Van Thiel (bij de punten 1 - 12), Witte en Zijlstra 
(bij de punten 1 - 12)(Afwezig is Minister Luns 
wegens verblijf in het buitenland) 

Secretaris? J.Middelburg 

4üU6a/Jl. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Zie middagvergadering 

3^ Buitenlands beleid 

a. Verklaring inzake parlementaire controle bij de EDG 
"CBrTëT van de Minister van Buit e nlahdse Z*aken en~dë 
Minister zonder Portefeuille Luns dd. 29 April 1954, 
nr 2410, met bijlagen) 

Minister Beyen herinnert er aan, dat hij aan het 
eind van de besprekingen over de Europese Gemeenschap in 
de Ministerraad van 13 April heeft gewezen op de mogelijk
heid, dat de kwestie van de zogenaamde "democratische con
trole" door directe verkiezingen van de Assemblee van de 
EDG aan de orde zou komen. Bij de vergadering van de Raad 
van de NATO in Parijs heeft spreker hiervan niets gemerkt, 
maar alleen na het diner werden Bech en spreker in een hoek 
geroepen, waarbij Spaak dit punt even aanroerde. Op de 
endoctrinatie, die Gruenther aan de Ministers gaf, zeide 
Spaak tegen spreker, dat hij hem nog over deze kwestie zou 
benaderen. Daarna is afgelopen Maandag bericht ontvangen, 
dat men in de Interimcommissie van de EDG met het voorstel 
is gekomen om een communiqué van de zes landen uit te geven, 
waarin deze verklaren na de totstandkoming van de EDG een 
conventie te zullen sluiten. Volgens . deze conventie zou 
dan de bestaande Assemblee worden vervangen door een direct 
verkozen Assemblee, waaraan de Hoge Autoriteit van de KSG 
en het Commissariaat verantwoordelijk zouden zijn. In de 
Interimcommissie werd gevraagd direct met dit voorstel in 
te stemmen. Spreker heeft medegedeeld, dat dit onmogelijk 
was en dat in deze Ministerraad hierover een beslissing 
diende te wordeh genomen. Spreker zou een onderscheid 
willen maken tussen de zaak zelf en de weinig gelukkige 
manier van behandelen er van. Wat de zaak zelf betreft 
merkt hij op, dat men in enkele landen een band heeft 
gelegd tussen de EDG en de mogelijkheid van parlementaire 
controle, o.a. met het argument, dat de EDG, ook wat de 
Staatsfinanciën betreft, een grote rol speelt. Hieruit 
is ook artikel 38 van het EDG-verdrag voortgevloeid. 
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3 d. Commissie voor de rechten van de mer 

Minister Beyen deelt mede, dat het Comité van 
Ministers van de Saad van Europa de leden moet benoemen 
van de Commissie voor de Rechten van de Mens. Spreker 
stelt voor, dat hij voorkeur zal uitspreken voor de be
noeming van Prof.Beaufort als lid, dat van Nederlandse 
zijde in de Commissie zitting zal hebben. De Raad ver
klaart zich hiermede accoord. 

3 e. Mutaties in de Buitenlandse Dienst 

De Raad verklaart zich accoord met de volgende 
benoemingsvoordrachten; 
o • J»." 

1 . Dr R.Plaes tot Ambassadeur in Argentinië; 
2'. Dr J.G.de Beus tot Gezant (te zijner tijd Ambassadeur) 

in Karachi; 
3 .Mr J.Ch.van Beusekom tot Gezant (c.q.Ambassadeur) in 

Caracas; 

4 . Dr P.A.van Woerden tot Gezant in Warschau en 

5 . Mr R.M.Neuerburg tot Gezant in Addis Abeba. 

3 f» Indonesiërs op militaire opleidingsinstituten 

Minister E af heeft het verzoek ontvangen van 
Indonesische zijde om militairen te plaatsen op de Hogere 
Krijgsschool en de Stafschool van de luchtmacht. Plaatsing 
van deze Indonesiërs levert verschillende moeilijkheden op. 
De Minister-President denkt pessimistisch over de verhou-
ding niet~TnHonesië. ÏÏiettemin zijn er in Indonesië neg tal
rijken, die anders tegenover Nederland staan dan de tegen
woordige Regering. Spreker zou het onderhavige verzoek toch 
willen inwilligen. Minister Staf is daartoe bereid. 

3 g. Vergadering van de OEEC (Zie notulen MR dd. 5 April 1954, 
punt 3 b") ~ 

Minister Beyen deelt mede, dat Woensdag een 
vergadering van de Raad van Ministers van de OEEC zal plaats 
vinden, waarbij Minister Van de Kieft aanwezig zal zijn, 
terwijl spreker slechts een dag de bijeenkomst zal kunnen 
bijwonen. Het belangrijkste punt is de verlenging van de 
EPU. Het is minder gelukkig, dat de bijeenkomst van de 
Ministers wordt gehouden nu er maar weinig kans is op 
overeenstemming over de EPU. Het beste lijkt thans de EPU 
met een jaar te verlengen; van Nederlandse zijde zal men 
dan bereid moeten zijn het verdrag aldus te verlengen 
op de bestaande voorwaarden. Ten aanzien van het vraagstuk 
van de extreme crediteurpositie van Duitsland zou men een
zelfde oplossing kunnen zoeken, als waartoe twee jaar 
geleden voor België is besloten. Een ander punt van be
spreking betreft de samenwerking tussen de landbouwministers 
van de OEEC. Van Nederlandse zijde zal men het standpunt 
innemen, dat deze het beste in het kader van de OEEC zal 
kunnen plaatsvinden. 


