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ALGEMEEN.- * 

De beoordeling van de aanbevelingen van de Assemblee 
is in de eerste plaats een politieke aangele enheid. Hoewel 
de verschillende aanbevelingen ieder voor zich bepaalde en 
concrete wenselijkheden naar voren brengen, ./elke door de 
betrokken diensten moeten worden bestudeerd, zal vóór alles 
in het algemeen moeten worden vastgesteld, of de Nederlandse 
Regering in beginsel bereid is gehoor te verlenen aan de/* 
een verdere ontwikkeling van de Raad van Europa. 

Deze preliminaire vraag zal, naar het voorkomt, be
vestigend moeten worden beantwoord. De Assemblee verwacht 
van het Comité van Ministers, dus van de gezamenlijke Rege
ringen, de grootst.mogelijke tegemoetkomendheid en zal het 
stellig ongunstig opvatten, indien mocht blijken dat de Re
geringen weinig sympathie koesteren voor haar streven. Uit 
een afwijzende houding zouden, zovel in Straatsburg als in 
de onderscheiden Staten, conflicten kunnen voortkomen tussen 
de gouvernementele instanties en de parlementaire vertegen
woordigers, welke voor de politieke ontwikkeling van ï«"est-
Europa niet bevorderlijk zouden zijn. 

Uitgaande van deze tegemoetkomendheid zullen de Rege
ringen zich de vraag moeten stellen, in hoever een inwilli
ging van de verlangens van de Assemblee in overeenstemming 
is met haar verantwoordelijkheid en in hoever deze de inter
nationale samenwerking bevordert zonder dat afbreuk wordt 
L,edaan aan of verdubbeling ontstaat van het werk van reeds 
bestaande internationale organen. Dit laatste is vooral van 
belang v/aar het betreft aanbevelingen inzake economische of 
sociale samenwerking of betreffende de Rechten van de Mens; 
hieronder zullen deze kwesties nader ./orden onderzocht. 

In het algemeen moet hier eerst de vraag worden gesteld, 
of het wenselijk is, dat in het kader van de Raad van Europa 
naast de beide bestaande lichamen een aantal andere organen 
voor bepaalde doeleinden v/orden opgericht. De verschillende 

| commissies, waarin de Assemblee is onderverdeeld, hebben 
alle een min of meer ambitieus programma opgesteld, waarvan 
de uitvoering afhankelijk is van door het Comité van Minis
ters gevoteerde gelden. Alvorens de middelen beschikbaar te 
stellen zouden de Regeringen er goed aan doen zich af te 
vragen, of e en dergelijke permanente organisatie van uit par
lementariërs bestaande commissies en sub-commissies nuttig 
en opportuun is. Dergelijke organen dragen immers hetzelfde 
karakter als de Assemblee, waaruit zij zijn evormd, n.1. 
van een groep van politieke persoonlijkheden die in de regel 
de deskundigheid van ambtenaren missen en nie „ beklad 
met regeringsverantwoordelijkheid. Indien zulke permanente 
commissies op-haar gespecialiseerde terrein i9JV'Jllen. °®"\ 
reiken zullen zij dit moeten doen hetzij door het formuleren 
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van aanbevelingen aan de Regeringen, neig een zij ook kunnen 
doen zonder permanent te zijn; hetzij door voortdurend samen 
te werken met regeringsvertegenwoordigers, hetgeen in de 
praktijk zou kunnen befeenen, dat naast de verschillende sub
organen uit de Assemblee even zovele organen van regerings
vertegenwoordigers worden opgericht, welke organen dan on
dergeschikt zouden moeten zijn aan het Comité van Ministers, 

In het licht van de zojuist gevolgde gedachtengang zal 
men de reeds vroeger gestelde vraag moeten beantwoorden, of 
de economische, sociale en culturele samenwerkingtussen en
kele Europese Staten (b.v. de Vijf Brusselse I»Iogejidheden) 
kan worden overgenomen door de Raad van Europa. Het is duide
lijk, dat een dergelijke samenwerking niet kan worden overge
dragen aan een commissie uit de Assemblee zonder principieel 
van karakter te veranderen. Zij zou dus moeten worden over
gedragen aan nieuw op te richten colleges van ambtenaren, 
verantwoordelijk aan het Comité van Ministers. Op deze wijze 
zou evenwel een uiterst omvangrijk en gecompliceerd organis
me ontstaan, waarvan de noodzaak op het ogenblik in twijfel 
kan worden getrokken<> 

De slotsom uit het bovenstaande is, dat er voor de Re
gering aanleiding is, - althans voorlopig -, een gereser
veerd standpunt in te nemen zowel ten opzichte van uitbrei-

- ding van de werkzaamheden en permanentie van de verschillede 
commissies der Assemblee,als. tegenover eventuele voorstellen 
om in het kader van ae Raad van Europa nieuwe regeringscom
missies op te richten. Daartegenover zou de Regering voor
stander kunnen zijn van een versterking van de bevoegdheden 
van de Assemblee zelve en daarmede van een verg*roting van 
haar politieke betekenis. Deze conclusie zou meebrengen, dat 
ten aanzien van de aangenomen resoluties het standpunt zou 
zijn als volgt» 

DE POLITIEKS RESOLUTIE,-

Belangrijkste punt hiervan is de toelating van nieuwe 
Leden, in het bijzonder West-Duitsland. Te Straatsburg toon
de men zich hiervan in het algemeen voorstander. De Regering 
heeft zich reeds eerder uitgesproken vóór lidmaatschap van 
de West-Duitse Staat, en zou dit standpunt kunnen handhaven. 
Nu een West-Duitse Regering gevormd is, verdient het aanbeve
ling, met de toelating van West-Duitse parlementariërs tot 
de nieuwe organisatie niet langer te dralen. ïïest-Duitsland 
ware intussen bij voorkeur voorlopig als Toegevoegd Lid toe 
te laten, dus zonder vertegenwoordiging in het Comité van 
Ministers, teneinde de West-Duitse Regering niet terstond 
op gelijke hoogte te stellen als de overige Europese Rege
ringen. Hierbij zal overwogen moeten worden in hoeverre West-
Duitsland reeds als verdragsstaat kan optreden. 

Indien van Franse zijde een afzonderlijk lidmaatschap 
van het Saargebied v/ordt verlangd zou de Nederlandse Regering 
als tevoren een afwijzende houding moeten aannemen, zolang 
ook andere Europese Regeringen dit ai H e n doen (met name 
Groot~Britannië). 



aantal zetels ware met voorzichtigheid te beoordelen, al 
"biedt het uit Nederlands oogpunt het voordeel, dat een be
tere vertegenwoordiging van de politieke partijen kan .vorder 
verkregen» Het meezenden van de plaatsvervangers, zoals 
door enige landen waaronder Nederland geschiedt, komt in
tussen op hetzelfde neer, 

DE RECHTEN VAN DE MENS.- -

De desbetreffende aanbeveling, welke gedeeltelijk de 
vorm heeft van een ontwerp—verdrag, ware gereserveerd te 
beoordelen» De Rechten van de Mens worden reeds uitvoerig in 
de Verenigde Naties behandeld, en de aanbevolen oprichting 
van e en Europese Commissie en een Hof zou weer nieu.ve orga
nen doen ontstaan naast die van de Verenigde Naties. Voorts 
kan men zich afvragen, of het opportuun is een afzonderlijke 
organisatie te scheppen voor het waarborgen van rechten, 
die in de democratische kring van de Raad van Europa slechts 
bij uitzondering worden geschonden. Zo al een geschil ont
staat, kan dit thans zonder moeite worden opgelost met reeds 
bestaande middelen. Door nu aan individuen of groepen het 
recht te geven, klachten jegens Staten bij een Europees or
gaan aanhangig te maken, zouden complicaties tussen de Leden 
van de Raad van Europa kunnen ontstaan, waarbij deze Staten 
niet gebaat zijn» Ander^zijds mag niet uit het oog vorden 
verloren, dat de kwestie van de Rechten van de Mens in krin
gen van de "Europese Beweging" bijzondere belangstelling 
geniet, en voorts dat de Assemblee aan het Comité van Minis
ters heeft gevraagd, te worden ingelicht over de uitvoering, 
die aan de desbetreffende aanbeveling zal worden gegeven» 
Indien de Regering op grond hiervan mocht beslissen, in be
ginsel niet geheel afwijzend te staan tegenover een Europese 
regeling op dit stuk, zou wellicht aanvankelijk kunnen wor
den volstaan met het doen vaneen voorstel - in het Comité 
van Ministers - tot verdere bestudering van dit onderwerp 
op regeringsniveau* 

DE ECONOMISCHE RESOLUTIE.-

De aanbevelingen op economisch gebied, welke de Assem
blee aan het Comité van Ministers heeft gedaan, verdienen 
zonder twijfel ernstige aandacht, en zulks minder wegens de 
originaliteit daarvan, dan wel omdat het van groot belang 
moet worden geacht dat een vergadering van personen, die op 
de publieke opinie van de landen, die hen afvaardigden, een 
grote invloed hebben, een aantal opvattingen heeft geformu
leerd, die als grondprincipes voor een harmonische ontwikke
ling van het Europese bestel kunnen v/orden aanvaard. 

Een meer algemene bewustwording van de noodzaak van 
nauwere samenwerking tussen de Europese Staten en van ophef
fing van de talloze barrières die aan e onvrij handels- en 
betalingsverkeer in de weg s-taan, kan de zware taak van de 
Regeringen en de bestaande organisaties ten deze in belang*,-; 
rijke mate verlichten» 

Hoe zwaar deze opgave is behoeft in een land als Neder
land, waar men de moeizame verwezenlijking van de Benelux-ge-
dachte tot een werkelijke Unie van dag tot dag kan volgen, 
nauwelijks te worden betoogd. Deze ervaring op een ten aan
zien vaneen algemene Europese samen werking klein gebied, 
kan dan ook niet anders dan tot voorzichtigheid stemmen 



"bij de beoordeling van de aanbevelingen, v/elke de Assemblee 
heeft geformuleerd. In niet mindere mate dwingt de ervaring 
opgedaan met de bestaande Europese organisatie voor econo
mische samenwerking tot eenzelfde conclusieo 

Het ware dan ook bepaald on enselijk indien de Assem
blee op dit ogenblik organen in het leven zou roepen, die 
zonder dezelfde verantwoordelijkheid te bezitten als de 
bestaande organisaties, zich op het terrein, waarop laatst
genoemden zich bewegen, eer beleidstaak zouden willen zien 
toegemeten. 

Het mag derhalve worden betwijfeld of thans de tijd reedt t 
rijp is voor de creatie van een permanent lichaam, "belast 
met de organisatie van consultaties tussen de centrale ban
ken (aanbeveling Ho. 3)» en yan een organisatie die het werk 
van de O.E.C.E. zou voortzetten en ontwikkelen (aanbeveling 
4a) o 

Daarentegen behoeft de v/ens van de Assemblee om econo
mische en industriële conferenties bijeen te roepen (aanbe
velingen 4 g en 5) geen bezwaar te ontmoeten, voorzover deze 
een oriënterend karakter dragen. Ook hier zal echter, ge
zien de ervaring opgedaan met de Brusselse Studiegroep voor 
een Europese Douane-Unie, een zekere reserve ten opzichte 
van de daarvan te verwachten resultaten geboden zijn. 

Resumerende kan ten aanzien van de aanbevelingen van de 
Assemblee op economisch gebied worden gezegd, dat haar acti
viteit bij ae Nederlandse Regering waardering en steun zal 
moeten Vinden, voorzover de Assemblee zich voorshands niet 
begeeft op een gebied waarop reeds anaere internationale 
organisaties een economische politiek vaststellen en uitvoerer. 

DE SOCIALE RESOLUTIE.-

*7 Qm Gedeeltelijk zal kunnen worden volstaan met een ver: 
kering van het Comité van Ministers aan de Assemblee, dat 
de Regeringen in haar beleid zullen astreven in de richting, 
aangegeven in de aanbevelingen. Voor ./at betreft de aanbe
veling, om bepaalde onderwerpen te doen bestuderen in het 
kader van de Raad van Europa op regeringsniveau moge worden 
verwezen naar het algemeen gedeelte hierboven. 

1» CULTURELE AANBEVELING.-

De opmerkingen inzake de sociale aanbevelingen gelden 
hier mutatis mutandis. 

EUROPEES OCTROOIBUREAU.-

Merkwaardigerwijze is omtrent deze technische materie, 
waarin de meerderhied der vertegenwoordigers waarschijnlijk 
niet deskundig is, een ontwerp-conventie door de Assemblee 
aangeboden. Bij de beoordeling daarvan zal de Nederlandse 
Regering voor alles aandacht mpeten schenken aan de overeen
komst tussen Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland tot 
oprichting vaneen Octrooibureau te * s-Gravenhage, waaraan 
reeds een begin van uitvoering is gegeven. Er zal voor moeten 
worden gewaakt, dat deze regeling niet 'wordt 
doorkruist door het Straat3burgse ontwerp.-


