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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN. 

Vertrouwelijk 
's-Gravenhage, 21 April 19*+9. 

NOTA, INZAKE DE RAAD VAN EUROPA 

INLEIDING 

In October 19M-8 besloot de Consultatieve Raad van 
het Brussels Verdrag - bestaande uit de vijf Ministers 
van Buitenlandse Zaken - gehoor te geven aan de steeds 
sterker wordende aandrang van de zijde van de European 
Movement en het initiatief ertoe te nemen om het vraag
stuk van de bevordering van de Europese eenheid aan een 
studie te onderwerpen en eventueel over te gaan tot de 
oprichting van een Europese organisatie. 

Als gevolg van dit besluit kwam te parijs een stu
die-commissie bijeen van deskundigen der vijf Mogendhe
den. De besprekingen vonden plaats in de maanden Decem
ber en Januari, en leidden tot de opstelling van een 
rapport, dat werd aangeboden aan de Consultatieve Raad. 
Deze nam eind Januari 19*+9 kennis van het rapport en 
besloot daarop tot de oprichting van een Europese orga
nisatie, welke de naam zou dragen van Raad van Europa. 
De Permanente Commissie der vijf Mogendheden werd be
last met het ontwerpen van de grondslagen van de nieuwe 
organisatie. Dit ontwerp kwam in Februari gereed en 
bevatte een aantal beginselen, waaromtrent tussen de 
vijf Mogendheden gelijkheid van opvatting bestond. 

Op de bijeenkomst te Londen besloot de Consulta
tieve Raad voorts, dat de Raad van Europa niet alleen 
zou moeten bestaan uit de vijf Mogendheden van Brussel 
doch dat ook andere Europese Staten hiervan zouden moe
ten deel uitmaken. De keuze viel op Noorwegen, Zweden, 
Denemarken, Ierland en Italië. Vertegenwoordigers van 
de tien Mogendheden zouden in een conferentie bijeen
komen, teneinde, aan de hand van het ontwerp van de 
Permanente Commissie, het Statuut voor de Raad van 
Europa op te stellen. 

Deze conferentie is op 28 Maart j.1. te Londen aan
gevangen. Aanvankelijk had het in de bedoeling gelegen 
dat de verschillende delegaties zouden worden geleid 
door de Ministers van Buitenlandse Zaken, doch aange
zien de meeste Ministers te zelfder tijd te Washington 
aanwezig moesten zijn ter ondertekening van het Noord-
Atlantisch Verdrag, zijn de besprekingen gevoerd door 
de diplomatieke vertegenwoordigers der tien landen te 
Londen, bijgestaan door deskundigen. Deze z.g. "Pre-
paratory Conference" heeft vergaderd van 28 Maart tot 
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ïk April j.1. en een ontwerp-Statuut opgesteld. 

Na bestudering van dit document door de verschil
lende regeringen zal te Londen of te parijs een bij
eenkomst worden gehouden van de Ministers van Buiten
landse Zaken der tien Mogendheden, welke op 3 Mei a.s. 
zal aanvangen. Het ligt in de bedoeling dat het Sta
tuut, dat naar de vorm een verdrag zal zijn, door de 
Ministers wordt ondertekend, waarna voor de landen, 
die het Statuut definitief wensen te aanvaarden, rati
ficatie kan volgen. 

Hiernevens worden overgelegd; 

1. Het "Final Report" van de Preparatory 
Conference. 

2. Het Ontwerp-Statuut Appendix k. 

3. Een ontwerp-Overeenkomst nopens de instelling 
van een "Voorbereidende Commissie".Appendix B. 

Een aantal artikelen, waaromtrent geen overeen
stemming kon worden bereikt, is tussen haken geplaatst. 

HET ONTWERP-STATUUT 

ALGEMEEN 

De Raad van Europa zal zijn gevestigd te Straats
burg (Artikel 11) en zal bestaan uit twee organen; 
een Comité van Ministers, waarin elk der Verdragssta
ten (Leden) zal zijn vertegenwoordigd door een lid van 
zijn Regering, en een Consultatieve Assemblee, welke 
zal bestaan uit nationale delegaties, variërend in om
vang (Artikel 10). Er zal een Secretariaat zijn onder 
leiding van een Secretaris-Generaal (Artikel 36). 

In een Preambule worden de grondslagen uiteenge
zet, waarop de Organisatie berust, te weten de gebon
denheid aan de ware democratie en de behoefte aan gro
tere onderlinge eenheid. Van Nederlandse zijde is ge
poogd het woord "spiritual" te vervangen door "Chris-
tian" of "religfous", waarbij steun werd ontvangen van 
de Belgische, Luxemburgse en Ierse vertegenwoordigers. 
Het woord Christelijk werd echter niet wenselijk ge
acht met het oog op eventuele deelneming van Turkije. 
Ook uit anderen hoofde bestond er oppositie, zodat de 
vergadering voorlopig volstond met de keuze te laten 
tussen "religious" en "spiritual". Het begrip "spiritual" 
dat algemeen de voorkeur genoot, ligt naar Britse en 
Franse opvatting zeer dicht bij "religious". 
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In het eerste Hoofdstuk worden de doelstellingen 
van de Raad genoemd, namelijk veiligstelling en verwe
zenlijking van de idealen en de beginselen welke het 
gemeenschappelijk erfdeel der Leden zijn en het bevor
deren van hun economische, en sociale vooruitgang. Vol
gens deze bewoordingen is het arbeidsterrein van de 
Raad derhalve zeer uitgebreid. 

Het verdient de aandacht, dat in Artikel 1 (b) 
wordt gezegd, dat de doeleinden zullen worden verwezen
lijkt door discussie van zaken van gemeen belang, en 
door overeenkomsten en gezamenlijke actie in economi
sche, sociale, culturele, wetenschappelijke, juridische 
en administratieve aangelegenheden, alsmede door eer
biediging van de rechten van de mens. 

LEDEN (Artikel 2 t/m 9) 

De Leden van de Raad van Europa moeten rechtsorde 
en het genot door ieder van de rechten van de mens als 
grondslagen aanvaarden en oprecht samenwerken in de 
Raad (Artikel 3). Elke Europese Staat, die geacht wordt 
te voldoen aanhet vereiste van Artikel 3? kan worden 
uitgenodigd toe te treden. 

Ieder Lid kan aan de Secretaris-Generaal officieel 
bericht van opzegging zenden (Artikel 7). 

Indien een Lid Artikel 3 ernstig heeft geschonden 
kan het Comité van Ministers het verzoeken zijn Lid
maatschap op te zeggen overeenkomstig Artikel 7. Bij 
niet voldoen aan dit verzoek kan het Comité van Mi
nisters beslissen dat de betrokken Staat heeft opgehou
den Lid te zijn. 

In bijzondere omstandigheden kan een Staat, welke 
voldoet aan de vereisten v^n Artikel 3> door het Comité 
van Ministers worden uitgenodigd om toe te treden als 
"Associate Member", hetgeen uitsluitend^Lidmaatschap 
van de Assemblee, en niet van het Comité van Ministers 
tot gevolg heeft (Artikel 5). Hierbij is in het bijzon
der gedacht aan West-Duitsland. 

De oorspronkelijke Leden zijn de Tien Mogendheden. 
Gedurende de conferentie te Londen zijn officiële ver
zoeken gedaan door Griekenland en Turkye om reeds thans 
aan de voorbereidingen te mogen deelnemen. Dit verzoek 
zal worden behandeld door de Ministers van Buitenlandse 
Zaken op 3 Mei e.v. 

ZETEL (Artikel 11) 

Gelijk reeds vroeger door de Vijf Mogendheden werd 
overeengekomen zal de zetel van de Raad te Straatsburg 
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worden gevestigd. In het bijzonder de Franse Regering 
hecht- hieraan, begrijpelijkerwijs, veel waarde. 

De Fransen wensen dan ook de vereenvoudigde me
thode tot amendering van het Statuut, voorzien in Ar
tikel *f1 d, niet toepasselijk te maken op Artikel 11, 
daar zij - met het oog op de eventueel door het te 
Straatsburg te maken onkosten mogelijkheid van ver
plaatsing zo klein mogelijk willen maken. De Zweedse 
Ambassadeur bracht naar aanleiding hiervan naar voren, 
dat onkosten om Straatsburg geschikt te maken ook voor 
de organisatie-zelve misschien van zulk een omvang zul
len blijken, dat verplaatsing te verkiezen ware. Arti
kel 11 is derhalve tussen haken in Artikel **1 d opgeno
men. 

HET COMITÉ VAN MINISTERS (Artikel 13 t/m 21) 

Het Comité van Ministers kan in zekere zin worden 
beschouwd als het uitvoerend orgaan van de Raad van 
Europa, en treeds namens deze op (Artikel 13). Elk lid 
van de Raad is in het Comité vertegenwoordigd door een 
lid van zijn Regering. Deze kan een plaatsvervanger 
aanwijzen. 

De bevoegdheden van het Comité zijns 

1. Uitnodigen van nieuwe Leden en uitstoten (Vide 
Artikel k t/m 9)o 

2. Op aanbeveling van de Assemblee of op eigen 
initiatief aanbevelingen doen aan de Leden van 
de Raad om bepaalde actie te ondernemen ter 
bevordering van de doeleinden van de Raad, waar
bij zijn inbegrepen het sluiten van verdragen 
of overeenkomsten en het aanvaarden door de 
verschillende Regeringen van een gemeenschappe
lijke politiek ten aanzien van bepaalde zaken 
(Artikel 15 a). 

3. Aan de Regeringen van de Leden vragen, het in 
kennis stellen van de actie, ondernomen naar 
aanleiding van de zo juist bedoelde aanbeve
lingen (Artikel 15 b). 

k. Alle zaken betreffende de organisatie en ver
dere interne regelingen van de Raad bindend 
voor schrijven, met inachtneming van een aan
tal bevoegdheden van de Assemblee (Artikel 16). 

5. Adviserende en technische comités instellen 
(Artikel 17). 

6. Huishoudelijk Reglement vaststellen (Artikel 
1-8). 
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7. De agenda voor de Consultatieve Assemblee vast
stellen (Artikel 23)9 waarbij het Comité het 
werk van andere Europese organisaties waarvan 
sommige of alle Leden van de Raad lid zijn, in 
acht moet nemen (Artikel 23 b). Volgens Artikel 
23,c, kan de Voorzitter van de Assemblee inge
val van twijfel voorlopig beslissen of een 
kwestie, welke in de loop van haar zitting aan 
de orde is gesteld, binnen de grenzen van de 
agenda valt. De eindbeslissing berust krachtens 
Artikel 16 bij het Comité van Ministers. 

8. Aanbevelingen doen aan de Assemblee voor de be
noeming van de Secretaris-Generaal en de Ad
junct Secretaris-Generaal (Artikel 36 b). 

9. Vaststellen van de contributie der Leden en van 
de begroting (Artikel 38). 

In het algemeen zullen alle resoluties van het Co
mité met algemene stemmen moeten worden genomen (Ar
tikel 20). Een uitzondering wordt gemaakt voor een aan
tal resoluties opgesomd in de Bijlage van Artikel 20 
welke gedeeltelijk met twee-derde meerderheid en ge
deeltelijk met gewone meerderheid kunnen worden geno
men. Voor de berekening van het vereiste stemmental wor
den drie alternatieven gegeven (Artikel 20). De Belgische 
vertegenwoordiger had opdracht aan te dringen op het 
tweede alternatief, inhoudende dat ook blanco stemmen 
bij de berekening worden medegeteldi Teneinde de Bel
gische delegatie in deze niet geheel alleen te laten 
staan - temeer daar dit een stokpaardje van de Heer 
Spaak persoonlijk blijkt te zijn - heeft de Nederlandse 
vertegenwoordiger zich eveneens voor deze berekenings
wijze uitgesproken. 

DE CONSULTATIEVE ASSEMBLEE 

De Assemblee is een beraadslagend orgaan en is in 
haar activiteit beperkt tot het doen van aanbevelingen, 
welke worden gericht tot het Comité van Ministers (Ar
tikel 22). Artikel 23 regelt de samenstelling van de 
agenda door het Comité van Ministers al dan niet op 
voorstel van de Assemblee. De Assemblee kan Comités of 
Commissies instellen ter bestudering van agendapunten 
en voor het geven van advies over kwesties van proce
dure (Artikel 2h). 

t De samenstelling van de delegaties naar de Assem
blee wordt overgelaten aan de Regering van ieder Lid. 
De gedelegeerden moeten onderdaan zijn van het land dat 
zij vertegenwoordigen. Geen overeenstemming is bereikt 
over de vraag, of een gedelegeerde lid mag zijn van 
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het Comité van Ministers of deel uitmaken van de Rege
ring. De Nederlandse vertegenwoordiger heeft vastge
houden aan de mogelijkheid dat Regeringsleden gedele
geerden ter Assemblee kunnen worden. De Britse Rege
ring stelt hier tevens bijzonder prijs op, aangezien 
de meest vooraanstaande leden der Labour Party in de 
Regering zitten, wordt deze mogelijkheid uitgesloten, 
dan zullen zij alleen "banbenchers" kunnen zenden, zo
dat in de Britse delegatie de oppositie, waarvan de 
"frontbenchers" (meestal oud-ministers) in ieder geval 
afgevaardigd kunnen worden, een leidende positie zou 
innemen. 

Iedere gedelegeerde mag een plaatsvervanger heb
ben, die in zijrinaam optreedt en stemt. 

In Artikel 26 wordt het aantal gedelegeerden van 
ieder land opgesomd. Het zijn voor Engeland, Frankrijk 
en Italië elk 18 gedelegeerden, voor België, Nederland 
en Zweden elk 6, voor Denemarken, Ierland en Noorwegen 
elk if, en voor Luxemburg 3. De vraag doet zich voor of 
volgens deze verdeling het aantal zetels van Nederland 
en België niet te gering is in vergelijking met b.v. 
Zweden. 

De resoluties van de Assemblee moeten volgens Ar
tikel 29 in het algemeen worden aangenomen met 2/3 
meerderheid. De keus is hier wederom gelaten tussen 
2/3 van de gedelegeerden die hun stem uitbrengen of 
2/3 van de gedelegeerden die aanwezig zijn. Volgens 
Artikel 30 kunnen echter resoluties betreffende huis
houdelijke aangelegenheden door de Assemblee worden 
aangenomen met een zodanige meerderheid als de Assem
blee - met 2/3 meerderheid - zal bepalen. 

De Artikelen 31 t/m 35 geven tenslotte enkele 
nadere regelen over de zittingen van de Assemblee Zij 
zal eens per jaar bijeenkomen en in normale gevallen 
niet langer dan een maand zitting houden. De zittingen 
zullen plaats vinden te Straatsburg tenzij zowel As
semblee als Comité besluiten dat de zitting elders 
zal worden gehouden. Het Comité van Ministers heeft het 
recht een buitengewone zitting van de Assemblee bijeen 
te roepen (Artikel 3*+). De zittingen zullen, tenzij 
de Assemblee anders besluite, openbaar zijn. 

Aangezien volg3ns Artikel 25(a) ieder lid van 
de Raad zal uitmaken hoe zijn delegatie naar de Assem
blee zal zijn samengesteld, zal de Nederlandse Rege
ring dienaangaande spoedig een beslissing moeten nemen. 

Omtrent de vraag hoe het Comité van Ministers in 
de Assemblee zal kunnen optreden is nog geen overeen-
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stemming bereikt. In Artikel 27 worden drie mogelijk
heden aangegeven. 

HET SECRETARIAAT 

De Artikelen 36 en 37 regelen het Secretariaat 
dat zal zijn gevestigd te Straatsburg. De Secretaris-
Generaal en de Adjunct Secretaris-Generaal zullen wor
den benoemd door de Assemblee op aanbeveling van het 
Comité v^n Ministers, De Secretaris-Generaal zal zelf 
de overige ambtenaren benoemen. Er is reden om aan te 
nemen, dat de Franse Regering een candidaat zal stel
len voor de post van Secretaris-Generaal. 

FINANCIEN (Artikel 38 en 39) 

Drie alternatieven zijn voorgesteld voor de rege
ling der financiële bijdragen. Volgens alternatief A 
zal de verhouding vastgesteld -worden door het Comité 
van Ministers, al dan niet op basis van de bevolkings-
sterkte. Alternatief B stelt voor de verhouding vast 
te stellen naar gelang van het aantal gedelegeerden in 
de Assemblee; daarbij is voorgesteld dat de contribu
tie van een Lid welks bevolking minder bedraagt dan 1 
mil. (Luxemburg) niet meer zal bedragen van 1$. Voor 
Nederland zal, bij de huidige vaststelling van het aan
tal gedelegeerden naar de Assemblee, alternatief B het 
meest voordelig zijn. 

VOORRECHTEN 

Artikel kO bevat een bepaling over voorechten en 
immuniteiten. 

AMENDEMENTEN (Artikel h.) 

Voorstellen tot wijziging van het Statuut kunnen 
worden gedaan door het Comité of door de Assemblee. 
Het Comité zal de wijzigingen, die het wenselijk oor
deelt aanbevelen en daarvan een Protocol doen opmaken. 
Ingevolge de eerste alinea van pagina 3 van het "Final 
Report" zullen voorstellen van het Comité terzake al
leen met algemene stemmen kunnen worden genomen. Het 
Protocol van wijziging zal van kracht worden wanneer 
het is ondertekend en geratificeerd door 2/3 van de 
Leden. 

In lid (d) van Artikel 1*1 wordt daarnaast een 
vereenvoudigde procedure van wijziging moge--lijk ge
maakt voor wat betreft de Bijlage van Artikel 20, die 
opsomt de gevallen waarin het Comité van Ministers met 
2/3 of gewone meerderheid besluiten kan nemen, alsmede 
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voor wat betreft alle artikelen over de Assemblee met 
uitzondering van het eerste, dat het algemene karakter 
dier vergadering beschrijft. De Nederlandse vertegen
woordiger heeft zich hiertegen nogal verzet, daar hij 
deze mogelijkheid te ruim achtte, doch hij stond hier
in alleen. De Britse delegatie wilde deze ruime mo
gelijkheid wel aanvaarden om aldus het tegenover ver
wijt, dat het Statuut niet ver genoeg gaat, te kunnen 
zeggen, dat de Assemblee - mits deze goed blijkt te 
functioneren - gemakkelijk ruimere bevoegdheden zal kun
nen krijgen. Voorts is vereenvoudigde wijziging moge
lijk voor de Artikelen 38 en 39 (verdeling der kosten). 
Tentatief is tenslotte ook vermeld Artikel 11, dat be
paalt, dat de zetel te Straatsburg gevestigd zal zijn. 
Aangezien echter, gelijk reeds eerder is vermeld, van 
Franse zijde bezwaar is gemaakt tegen een vereenvoudig
de wijziging van dit artikel, is het in Artikel hï tus
sen haken geplaatst. 

Bij deze vereenvoudigde procedure van wijziging 
wordt volstaan met goedkeuring door de Assemblee en het 
Comité van Ministers, waarna de wijziging, zonder dat 
deze derhalve aan de nationale parlementen is voorge
legd, van kracht wordt op de dag waarop de Secretaris -
Generaal de Leden officieel in kennis heeft gesteld van 
de goedkeuring van het amendement. 

De bepaling over vereenvoudigde wijziging zal eerst 
in werking treden na afloop van de tweede gewone zitting 
van de Assemblee. 

SLOTBEPALINGEN 

Het Statuut moet door de Leden worden geratificeerd 
en zal van kracht worden nadat tenminste zeven akten van 
bekrachtiging zijn gedeponeerd. 

VOORBEREIDENDE COMMISSIE 

Als Appendix B is aan het Rapport toegevoegd een 
ontwerp-overeenkomst over een "Voorbereidende Commissie" 
welke ten doel heeft om de Raad van Europa te doen func
tioneren zodra het Statuut van kracht wordt (bedoeld is 
zodra het is ondertekend). 

De Voorbereidende Commissie zal bestaan uit een ge
delegeerde van ieder land dat heeft ondertekend, eventu
eel vergezeld door plaatsvervangers en adviseurs. De 
Commissie zal in het algemeen alle voorbereidingen moe
ten maken, waarvan genoemd kunnen yorden; opstellen van 
de huishoudelijke regels van Comité en Assemblee, op
stellen van een eerste agenda, financiële regelingen ma
ken etc. De zetel van de Commissie zal in Parijs geves
tigd zijn en de eerste bijeenkomst zal onmiddellijk na 
de ondertekening van het Statuut plaats vinden. De Com
missie zal de voorlopige financiële bijdragen van de Le
den vaststellen. 


