
/ AFSCHRIFT 
M I N I S T E R I E V A N B U I T E N L A N D S E Z A K E N 

Foto:498l2. 

Directie Europa/ 17 Januari 1952, 

Bureau Westelijke Samenwerking. No. 4685 

Ik heb de eer U hiernevens aan te bie

den een compilatie van de tijdens het Tweede 

Deel van de Derde Zitting van de Raadgevende 

Vergadering van de Raad van Europa aanvaarde 

recommandaties en resoluties, alsmede een 

korte beschouwing gewijd aan enkele der aan

bevelingen. 

Ik zoude het op hoge prijs stellen in

dien U een bespreking van het verslag der 

laatste zitting van de Assemblee alsmede van 

de nieuwe aanbevelingen zoudt willen plaat

sen op de agenda van de eerstvolgende zitting 

van de Ministerraad. 

Spoedshalve doe ik afschrift dezes met 

bijlagen rechtstreeks toekomen aan alle leden, 

DE MINISTER VAN/BIIÉTENLANDSE ZAKEN, 

Le Heer Voorzitter 

Ie Ministerraad. 

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 475
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S00434



I N I S T E R I E V A N B U I T E N L A N D S E Z A K E N 

Nota nopens enkele nieuwe aanbevelingen van de Assemblee 
van de Raad van Europa, 

Aan een korte beschouwing over de aanbevelingen, wel

ke de Raadgevende Vergadering tijdens haar laatste zit

ting aanvaardde, lijkt het wenselijk enkele opmerkingen 

over de toekomstige rol van de Raad van Europa te doen 

voorafgaan. In het licht van deze rol im ers dienen die 

aanbevelingen te worden gezien welke rechtstreeks dan wel 

indirect de constitutionele basis van de Raad van Europa 

zelve raken» 

Uit de verslagen der laatste E.D.G.-conferenties blijkt 

dat de "zes" landen zich er in toenemende mate rekenschap 

van geven, dat hetgeen thans organisatorisch ten behoeve 

van het Europese Leger moet worden opgebouwd, alleen dan 

doeltreffend kan werken en tot ontwikkeling komen, wanneer 

onmiddellijk na de totstandkoming van de Europese Defensie 

Gemeenschap de vorming van een federale of confederale 

Europese Unie ter hand wordt genomen, waaraan zoveel moge

lijk landen zullen moeten deelnemen. 

De feitelijke ontwikkeling is echter van dien aard, 

dat het onwaarschijnlijk moet worden geacht, dat oen Euro

pese Gemeenschap, in de zin van een (con)federale unie, 

uit de Raad van Europa als zodanig zal voortkomen. 

Derhalve zou de vraag kunnen worden gesteld of de 

rol van de Raad van Europa met deze constatering ten einde 

is, en/of dit experiment heeft gefaald. Deze vraag kan met 

stelligheid in ontkennende zin worden beantwoord. Juist 

omdat de federale integratie zich - althans in den beginne -

zal beperken tot slechts een deel der landen, die gezamen

lijk Europa vormen, moet het van belang worden geacht, dat 

de Raad van Europa in stand blijft, als een der organische 

banden tussen de Europese federatie en de overige Europese 

landen. 
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De rol van de Raad van Europa zal in de eerste plaats 

moeten zijn die Europese Gemeenschap te dienen die niet af

hankelijk is van staatsrechtelijke ^formules en die een land 

als Nederland niet licht zal mogen offeren ten behoeve van 

een integratie van enkele West-Europese staten. Evenzeer als 

het wenselijk, ja noodzakelijk voorkomt om iedere vorm van 

nauwere Europese aaneensluiting te zien en na te streven in 

het wijdere raam ener Atlantische Gemeenschap, zal ook een 

integratie van enkele Europese staten moeten worden be

schouwd als een onderdeel van de middels velerlei banden te 

versterken wijdere Europese Gemeenschap. 

Ook tussen de geleidelijk:--"tot—federale aaneensluiting 

overgaande staten enerzijds en de buiten deze integratie 

staande Europese landen anderzijds, zal een gslijkrichten 

van het sociaal-economische, monetaire en culturele beleid, 

het slechten van handels-barrières, het aangaan van conven

ties op het gebied der rechtspraak en administratie in 

hoge mate wenselijk blijven. Ook op het gebied der buiten

landse politiek zal behoefte be-ataan aan een gemeenschappe

lijk onder ogen zien van vraagstukken en coördinatie. Voor 

de oplossing van al deze problemen zal de Raad van Europa 

een belangrijk medium kunnen zijn. 
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Aanbeveling No.21 - Hoofdstuk A. Ministers voor Europese Zaken, 

Dit Hoofdstuk van de politieke aanbeveling bepleit de be

noeming door de Leden van de Raad van Europa van een Minister 

die in het bijzonder is belast met Europese aangelegenheden. 

Het begrip Europese aangelegenheden ie niet nader omschreven. 

De verdere tekst van de aanbeveling stelt, dat de Minis

ters voor Europese Zaken, optredende als Plaatsvervangers van 

de Ministers voor Buitenlandse Zaken en op gezette tijden tus—. 

sen de zittingen van het Comité van Ministers bijeenkomende, 

dit orgaan a.h.w. een semi-permanent karakter moeten geven ten

einde de buitenlandse politiek van de Staten-leden zoveel moge

lijk te coördineren en wel in nauwe liaison met de landen van 

het Gomsionwealth. Een coördinatie van de buitenlandse politiek 

der Staten—leden in het algemeen en dan nog wel in nauwe liai

son met de landen van het Commonwealth lijkt echter moeilijk 

verenigbaar met de positie welke de Assemblee de Ministers 

voor Europese Zaken voor hét overige heeft toegedacht. 

Indien hier echter in de eerste plaats bedoeld is een co

ördinatie van het beleid van de Staten-leden m.b.t. aangelegen

heden welke tot de competentie van de Raad van Europa behoren, 

dan is voor het merendeel der gevallen, waarop dit beleid be

trekking heeft, niet recht duidelijk op welke punten een liai

son met de Commonwealth dient te worden nagestreefd. De Assem

blee—leden hebben zich overigens ook niet verdiept in de vraag 

op welke wijze de Ministers voor Europese Zaken een nauwe liai

son met de Commonwealth-landen tot stand zouden kunnen brengen. 

De onderhavige aanbeveling loopt gedeeltelijk parallel met 

het geprojecteerde art.14 van het nieuwe ontwerp-statuut.dat 

bepaalt: 

"Erery Member of the Council of Europe shall nominate a 
Minister, Secretary or Ünder-Secretary of State, who, 
without prejudice to the responsibility of the Minister 
for Foreign Affairs£shall coördinate all matters relating 
to the Council of Europe". 

Uit de tekst van dit artikel, evenals uit de discussies 

over Hoofdstuk A van aanbeveling No.21 blijkt duidelijker dan uit 

de bewoordingen van dit hoofdstuk zelve, dat men inderdaad voor

al het oog heeft op coördinatie van aangelegenheden de Raad van 

Europa betreffende en dat de Ministers voor Europese Zaken zul

len optreden onder verantwoordelijkheid van de Ministers van 
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Buitenlandse Zaken, zitting hebbende in het Comité van Ministère 

In deze vorm is het onderhavige voorstel niet nieuw. Op 

18 Augustus 1950 aanvaardde de Assemblee aanbeveling No.9 waar

bij het Comité van Ministers werd verzocht de Staten-Ieden aan 

te bevelen een Minister of Staatssecretaris voor Europese Zaken 

te benoemen, die in het bijzonder tot taak zouden hebben het 

beleid der regeringen m.b.t. de Europese samenwerking te coör

dineren en de in de Raad van Europa emaherende voorstellen on— * 

der de aandacht van de regeringen, parlementen en de publieke 

opinie te brengen. 

Het Comité van Ministers heeft zich destijds in grote 

meerderheid op het standpunt gesteld dat het aan het inzicht 

van de regeringen der Staten-leden moest worden overgelaten, of 

deze een Ministers—post wilden creëren speciaal voor Europese 

aangelegenheden en dat het niet op de weg van de Raad van Euro

pa lag om op het terrein van intern bestuursbeleid aanbevelin

gen te doen. Het Comité van Ministers heeft dan ook volstaan 

met de aanbeveling onder de aandacht van de regeringen te bren

gen. Nederland heeft het Secretariaat—Generaal doen weten: 

"Vu 1'accueil favorable réserve a 1'idée européenne aux 
Pays—Bas, 1*intér6t que tous les membres du Gouvernement 
prennent aux mesures tendant'a promouvoir 1'action commune 
des Etats europeens dans les domaines économique, social, 
culturel etc, 1'effort que Ie Gouvernement fait pour 
1'exécution des résolutions du Comité des Ministres, il ne 
semble pas nécessaire de designer aux Pays-Bas un Ministre 
ou un Secrétaire d*Etat exclusivement chargé de diriger 
les affaires européennes"« 

Naar mag worden aangenomen zullen de meeste regeringen 

thans geen ander standpunt innemen. 

Er heeft zich echter in de wijze, waarop het Comité van 

Ministers zijn beslissingen voorbereidt, een ontwikkeling 

voorgedaan, welke, indien zij dezer dagen bij wijziging van 

het reglement van orde wordt gehomologeerd, zeer wel kan wor

den aangegrepen om de Assemblee in grote mate tegemoet te komen 

t.a.v. haar onderhavige wensen. 

Reeds geruime tijd kwamen tussen de zittingen van het Co

mité van Ministers ambtenaren van het Ministerie van Buitenland

se Zaken bijeen teneinde op aanwijzing en onder verantwoordelijk

heid van het Comité van Ministers de werkzaamheden'van dit or

gaan voort te zet l-en en voor te bereiden. In het huidige regle

ment wordt echter slechts terloops van deze z.g. adviseurs ge

sproken. Waar het enerzijds wenselijk was gebleken om de positie 
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en./-taak van de adviseurs te omschrijven en anderaijds om, ten
einde net Comité van Ministers a l s zodanig te ont las ten , hun 
bevoegdheden u i t t e breiden, i s een nieuw a r t i k e l uitgewerkt, 
waarbij het niveau der adviseurs wordt verhoogd to t dat van de 
Plaatsvervangers van de Ministers en hun bevoegdheden aanzien
l i j k worden verruimd. De Plaatsvervangers zul len , indien het 
Comité van Ministers de ontwerp-tekst aanvaardt, een groot 
aan ta l bes l i s s ingen u i t naam van het Comité van Ministers kun
hen nemen. Het regelmat ig overleg van de Plaatsvervangers 
komt u i t de aard der zaak neer op een voortgezet s t reven naar 
coördinat ie van het be le id der Sta ten- leden met betrekking 
t o t a l l e aangelegenheden de Raad van Europa betreffende. 

Naar het voorkomt i s de aan de Europese Ministers toe
gedachte taak derhalve grotendeels dezelfde a l s welke vervuld 
zal worden door de Plaa tsvervangers , welke eveneens u i t s l u i 
tend onder verantwoordeli jkheid van de Ministers van Buiten
landse Zaken optreden. Het Comité van Ministers a> u derhalve 
op Hoofdstuk A van aanbeveling No. 21 zeer wel in deze zin 
tonnen antwoorden, waarbij geenszins de mogelijkheid behoeft 
te worden u i t g e s l o t e n , dat in bepaalde gevallen een l i d van 
het Comité van Ministars of een Plaatsvervanger zou kunnen 
worden opgedragen de Raad van Europa a l s zo danig op in te rna
t iona le conferent ies te vertegenwoordigen. 

Nu de plaa tsvervangers nog regelmatiger bijeen zul len 
komen dan t o t dusverre de adv i seur s , l i j k t het wenselijk voor 
deze funct ie een vas te ambtenaar aan t e wijzen, tevens opt re
dende a l s permanent vertegenwoordiger van Nederland b i j de 
z e t e l van de Raad van Europa. Hiertoe zou naar het voorkomt 
de huidige adviseur kunnen worden benoemd. Tot dusverre heb
ben I t a l i ë , F rankr i jk , Groot-Britanniè' en België reeds per
manente vertegenwoordigers in S t raa tsburg geaccredi teerd. 
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Hoofdstuk B - Politieke Autoriteit E.B.G. 

Hoofdstuk B beveelt de vorming van een politiek 

gezagsorgaan voor het Europese Leger aan en heeft in 

feite tot doel bepaalde voorstellen, welke thans in de 

conferentie over de Europese Defensie Gemeenschap on

derwerp van overleg uitmaken, te ondersteunen. Be c±uin-

tessence van het door de Assemblee met deze aanbeveling 

beoogde schijnt reeds verzekerd, t.w. het onder een ci

viel gezag en controle stellen van het Europese Leger. 

Zoals uit het verslag over de laatste zitting van de As

semblee moge zijn gebleken, heeft de Raadgevende Verga

dering zich er wijselijk van onthouden om zich duidelijk 

uit te spreken over de vorm van deze politieke autoriteit. 

Be bevoegdheden, welke het parlementaire orgaan 

van de Europese Befensie Gemeenschap in de eerste phasen 

waarschijnlijk zullen toevallen, zullen de Assemblee, 

naar mag worden aangenomen, niet geheel bevredigen, doch de 

verdere opdracht die bedoeld orgaan is toegedacht, t.w. 

het ontwerp van de grondslagen van een federale of con-

federale Europese unie, zaL naar mag worden gehoopt, de 

teleurstelling over de aanvankelijke rol compenseren. 

Naar het voorkomt zal het Comité van Ministers kunnen 

volstaan met de aanbeveling van Hoofdstuk B onder de 

aandacht der regeringen te brengen. Niet alleen van de 

regeringen der landen die deelnemen aan de conferentie 

over de Europese Befensie Gemeenschap, maar van die van 

alle Staten-leden van de Raad van Europa, aangezien deze 

zich zullen moeten kunnen uitspreken over de tussen de 

Europese Befensie Gemeenschap en de overige leden te 

creëren banden. 
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Hoofdstuk Q - Europa-Commoriwealth Conferentie. 

Hoofdstuk C beveelt de convocatie van een Suropa-Conmon-
wealth conferentie aan, welke in het bijzonder de mogelijk
heid van nauwere sociaal-economische en monetaire associatie 
tussen de West-Europese landen en de sterling-area zou dienen 
te onderzoeken. De Assemblee refereert in dit verband aan de 
economische aanbeveling aanvaard tijdens haar eerste zitting 
in Augustus-September 1949» waarin o.m.- een economische confe
rentie werd bepleit, waaraan zouden deelnemen de leden van de 
Raad van Europa en alle overzeese gebieden welke in de een of 
andere vorm met de leden zijn geassocieerd. 

De thans aanvaarde aanbeveling opent de mogelijkheid in te 
gaan op de van Britse conservatieve zijde gedane voorstellen 
voor een nauwe associatie tussen het sterling-gebied en de West-
Europese landen, middels het tot stand brengen van een complex 
van selectieve voorkeursregelingen en een zeer grote mate van in-
ter-convertibiliteit der valuta's. Zoals uit het verslag van de 
laatste Assemblee-zitting zal zijn gebleken, hebben ook ditmaal 
de Britten en Scandinaviërs in het economisch debat een overwe
gend aandeel gehad en hun met kracht verdedigde visie, dat de 
financieel-economische sanering van West-Europa en Groot-Bri-
tannië slechts door nauwe associatie met de Commonwealth en 
eventuele andere overzeese gebieden welke een band met de 
West-Europese Staten hebben, kan worden bereikt, heeft niet na
gelaten indruk te maken. WÊ^ 

In dit verband moge herinnerd worden aan de onder aus
piciën van de Europese Liga voor Economische Samenwerking 
(E.L.E.C.) in de eerste helft van dit jaar te Londen en Brussel 
gehouden Europe—Commonwealth conferentie, een uitvoerig verslag 
waarvan onder dagtekening van 31 Aug. 1951 en No. 65484 aan 
alle Departementen is uitgebracht. Het hierbedoelde overleg 
lexöe o.m. tot de conclusie, dat het zo spoedig mogelijk houden 
van een officiële conferentie ter bevordering van een nauwere 
economische coöperatie tussen de West-Europese staten, de geas
socieerde overzeese gebieden en de Commonwealth van essentieel 
belang moest worden geacht. 

Naar het voorkomt zou het Comité van Ministers zijn in
stemming kunnen betuigen met dit deel van de recommandatie en een 
aanvang maken met de beraadslagingen over de implementatie hiervan. 

Hoofdstuk D van Aanbeveling No. 21 kan voor kennisgeving 

worden aangenomen. 
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Aanbeveling No» 23 - Statuut, 

Met Aanbeveling No. 23 wordt aan het Comité van Mi

nisters het ontwerp van een drastisch herzien statuut 

aangeboden, dat in grote lijnen beoogt enerzijds om de 

consultatieve functie van de Assemblee te concretiseren 

en anderzijds de mogelijkheid te scheppen dat de Raad van 

Europa een begin maakt met het op zich nemen van execu

tieve taken. Indicatief in dit opzicht mag worden geacht, 

dat in'de ontwerp-tekst het woord "consultative" achter 

Assemblee nergens meer paraisseert. 

Zoals uit enkele opmerkingen voorafgaande aan de be

spreking van de afzonderlijke aanbevelingen zal zijn ge

bleken, moet het hoogst onwaarschijnlijk worden geacht, 

dat de Raad van Europa zelve het aanzien zal geven aan 

een toekomstig Europees federaal of confederaal ge zagj 

uitvoerende taken door alle of een groot deel der Staten

leden te delegeren zullen voor de Raad van Europa niet 

zijn weggelegd, althans op geen gebied van gewicht; ergo 

is er in de Raad van Europa ook geen plaats voor een em

bryo van 'en supra-nationaal gezag. 

Niet alleen in net nieuwe Hoofdstuk X, dat gewijd is 

aan de uitvoerende organen van de Raad van Europa en aan 

duidelijkheid niets te wensen overlaat, maar ook op vele 

andere plaatsen blijkt, dat de Assemblee de Raad van Eu

ropa zeer bepaaldelijk ook uitvoerende taken wil doen op

dragen. Hier moge volstaan worden met te verwijzen naar 

paragraaf c van de recommandatie zelve alsmede het eerste 

protocol behorende bij het nieuwe ontwerp-statuut, waarbij 

voor de zoveelste maal wordt geëist, dat de O.E.E.C. en 

de Brussels Verdrag-organisatie in de Raad van Europa zul

len opgaan; voorts naar het hoofdstuk nopens Gespecialiseer

de Autoriteiten, waaruit moge blijken dat de Assemblee niet 

tevreden is met een band tussen de Raad van Europa en de 

Gespecialiseerde Autoriteiten, maar dat zij zich op het 

standpunt stelt, dat de Raad van Europa zelf het toezicht 

•op deze gezagsorganen moet hebben en de administratie er

van voeren. 

Al met al lijkt het weinig opportuun tot een tijdro-
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vende en moeizame studie over een ingrijpende herziening 

van het statuut over te gaan op een tijdstip dat de opvat

tingen over de toekomstige organisatie van Europa nog in 

volle evolutie verkeren an alvorens in de Assemblee het in

licht gemeengoed is geworden, dat de rol van de Raad van 

Europa niet die kan zijn welke de Assemblee tijdens haar 

eerste zit ing voor ogen stond. Zou het Comité van Ministers 

zich thans op korte termijn over de voorgestelde amendemen

ten en niseuwe hoofdstukken moeten uitspreken, dan zou de 

Assemblee naar raag worden aangenomen vaak nul op haar re-

quest krijgen, hetgeen de verhouding tot het Comité van 

Ministers zeker niet ten goede zou komen. Mocht in de loop 

van de vierde zitting de bestaande onzekerheid over de toe

komstige politieke structuur van Europa en de taak van de 

Raad van Europa plaats maken voor aanvaarding van de feite

lijke ontwikkeling, dan lijkt de verwachting niet onrede

lijk, dat de Assemblee zelve enkele gedeelten van het nieuwe 

ontwerp-stattmt nog eens in overweging zal willen nemen. 

Wel lijkt het echter wenselijk op korte termijn de con

sultatieve functie uit te bouwen. Daarnaast is het van het 

grootste belang door het medium van de Raad van Europa nau

we banden te leggen tussen Europese Gespecialiseerde Auto

riteiten en de Staten-leden die hier geen deel van uitmaken. 

Voorts zouden die amendementen kunnen worden aanvaard, wel

ke in hoofdzaak een aanpassing van het statuut aan de ge

wijzigde praktijk inhouden en bij vereenvoudigde procedure, 

d.w.z. zonder dat ratificatie der Staten-leden vereist is, 

hun beslag kunnen krijgen. 

Zoals in het verslag vermeld, hebben de Nederlandse 

Assemblée-leden, hoewel aanvankelijk van oordeel, dat ver

dere herziening van het statuut niet urgent was en beter 

kon worden uitgesteld, totdat meer ervaring zou zijn opge

daan met de wijze waarop het reeds geamendeerde statuut en 

zoals in de "déclaratiom d' int ent ion" geïnterpreteerd, in de 

praktijk zou voldoen, hun stem voor het nieuwe ontwerp uit

gebracht. Verwacht mag worden, dat de hierbedoelde leden 

begrip zullen tonen voor de bovenuiteengezette zienswijze. 

- De 
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De Nederlandse leden hebben a l l en gestemd tegen het 
nieuwe Hoofdstuk X, het z .g . amendement de tóenthon-Teitgen, 
zoals d i t thans in he t ontwerp-statuut i s opgenomen. Niet 
zozeer omdat z i j de d o e l s t e l l i n g hiervan n ie t konden onder
schr i jven, dan wel u i t t ac t i sche overwegingen. Hoe ingenieus 
d i t voors te l ook z i jn moge, het l i j k t n i e t waarschijnl i jk 
dat u i t p l aa t s zal kunnen kr i jgen in het s t a tuu t van de Raad 
van Europa. Immers, het gaat u i t van de gedachte dat aan de 
Raad van Europa a l s zodanig beperkte doch reëe l e uitvoerende 
bevoegdheden zul len worden opgedragen. Het wi voorts de mo
gel i jkheid openen dat Gespecialiseerde Autor i t e i t en van 
s te rk vereenvoudigde s t ruc tuu r t o t stand komen en funct io
neren binnen het raam van de Raad van Europa. Het komt voor
bar ig voor t . a . v . deze tweede d o e l s t e l l i n g thans een de f in i 
t i e f standpunt te bepalen. Het openen van de mogelijkheid 
behoeft op zichzelve van Nederlandse z i jde n . h . v . geen be
zwaren te ontmoeten; voorgesteld mo^e worden op deze kwestie 
terug te komen indien in het Comité van Ministers zou b l i j 
ken dat e e n a a n t a l S ta ten- l sden \oor d i t dee l van het voor
s t e l geporteerd zijn» 
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Aanbeveling No. 15 - Additioneel Protocol Mensenrechten. 

Uit het verslag moge zijn gebleken, dat de Nederlandse 

delegatie en bloc het door de Assemblee aanvaarde tegen

voorstel voor Art.2 van het Additioneel Protocol op de Con

ventie ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fun

damentele Vrijheden heeft ondersteund. De Nederlandse Assem

blee—leden hebben.er daarenboven geen twijfel over laten be

staan, dat de Tweede Kamer het Additioneel Protocol en mis

schien d,e Conventie van Rome zelve zou verwerpen indien het 

recht der ouders in de opvoeding hunner kinderen niet zou 

worden geformuleerd conform de tekst waarop de Assemblee zich 

thans heeft vastgelegd. Voor de goede orde moge deze hier 

nogmaals volgen: 

"Hul ne peut se voir refuser Ie droit a 1'instruction, 
L'Etat, dans 1'exercice des fonctions qu'il assumera 
dans Ie domaine de 1'éducation et de 1'enseignement, 
respectera Ie droit des parents d'assurer eette éduca— 
tion et ces enseignement conformément a leurs convic— 
tions religieuses et philosophiques". 

Onder deze omstandigheden kan de houding van de Regering 

niet twijfelachtig zijn. Het bezwaar tegen de formulering als 

thans voorgesteld is daarenboven in hoofdzaak van Zweedse 

zijde gekomen, doch er zijn aanwijzingen, dat de Zweedse re

gering bereid zal zijn haar standpunt te herzien. Een defini

tieve beslissing hierover zal naar het zich laat aanzien 

echter niet vallen, voordat deze aangelegenheid in het Comité 

Mixte opnieuw is besoroken. 
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Motie Hulpverlening Overstromingsslachtoffers Italië1. 

De op initiatief van Mej. Klorapé bij de opening van de 

laatste Assemblee-zitting unaniem aanvaarde motie m.b.t, de 

hulpverlening aan de slachtoffers van de recente dijkdoorbra

ken van de Po, moet in de eerste plaats als een — door de 

Italiaanse afgevaardigden hogelijk gewaardeerde - manifesta

tie van solidariteit worden gezien. 

M.h.o. op de reeds op grote schaal verleende hulp, niet 

alleen door de Leden van de Raad van Europa, maar ook door 

vele andere landen, welke grotendeels geschiedt op instigna-

tie en door tussenkomst van het Rode Kruis, lijkt het twij

felachtig of het Comité van Ministers als zodanig er goed 

aan zou doen concrete aanbevelingen voor gecoördineerde actie 

aan de regeringen uit te brengen. 

Het Comité van Ministers zou echter in een resolutie ziel 

met de geest van de onderhavige motie kunnen vereenzelvigen 

en het particuliere initiatief aanmoedigen, het voor het 

overige aan de individuele St aten-ried en overlatend of zij de 

hulpverlening al dan niet van overheidswege willen organise

ren. 

Nederland heeft reeds ter kennis van de Raad van Euro

pa gebracht welke maatregelen hier te lande zijn genomen. De 

door het Nederlandse Rode Kruis ingezette inzamelingsactie 

heeft een groot succes gehad; het eindbedrag van de ontvangen 

giften belopen rond f 475.000. Reeds voordat deze actie werd 

ingezet, heeft het Nederlandse Rode Kruis een grote hoeveel

heid kaarsen, zeep en chocolade als voorlopige hulpverlening 

aan Italië gezonden. 

Bovendien heeft de Minister van Landbouw de Italiaanse 

regering doen weten, dat Nederland zo spoedig mogelijk een 

honderdtal koeien aan ItaliS zal schenken teneinde de vee

stapel wederom op peil te brengen. Tenslotte is de Italiaan

se Gezant ervan op de hoogte gesteld, dat Nederland een aan

tal pompen voor de drooglegging van het overstroomde gebied 

ter beschikking van de Italiaanse autoriteiten houdt. 
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Aanbeveling No, 16 - Europees Uilfeveringsverdrag. 

Het voorstel voor eenmaking van de over het algemeen 

vrij antieke en uiteenlopende uitleveringsregelen in het 

kader van de Raad van Europa kan n.h.v. door Nederland gaar

ne worden aanvaard. Ook de voorgestelde procedure lijkt juist, 

In dit verband moge worden opgemerkt, dat tussen de 

Benelux-landen een modern ontwerp uniform uitleveringstrac-

taat in vergevorderd stadium van voorbereiding verkeert. 

Het de studie van een daarop tot complement dienende uni

forme regeling van territoriale geding der strafwet is een 

aanvang gemaakt, Ü H « 

De Benelux-ervaring leert overigens, dat er groeiende 

parlementaire bezwaren bestaan tegen het in verdragsvorm tot 

stand brengen van regelingen die, voor zover zij uitsluitend 

betrekking zouden hebben gehad op nationale terreinen, in vol 

parlementair overleg zouden zijn gegroeid. Ook teneinde dit 

bezwaar te ondervangen lijkt gemengde samenstelling der voor

bereidende commissie nuttig. 

Aanbeveling lïo. 22 - Een Europees Gerechtshof, 

Bij de bestudering van deze aanbeveling mag niet uit het 

oog worden verloren, dat de verschillende reeds bestaande, of 

in de nabije toekomst te crê'eren rechterlijke instanties ieder 

hun zeer speciale karakter hebben, waarmede bij de samenstel

ling terdege rekening zal moeten worden gehouden. Hoewel niet 

a priori valt in te zien waarom één Europees Gerechtshof een 

voordeel zou betekenen boven de verschillende Europese rech

terlijke instanties, lijkt grondige bestudering van de onder

havige aanbeveling zeker de moeite waard. 

Mocht de aandrang voor het in het leven roepen van een 

Europees Gerechtshof sterk zijn of zulks om politieke redenen 

wenselijk blijken, dan zal er in ieder geval naar moeten wor

den gestreefd dat de verschillende in het kader van de Euro

pese samenwerking bestaande of nog te crê'eren rechterlijke in

stanties afzonderlijke kamers worden van het Europees Gerechte 

hof. De samenstelling van zodanige kamers kan dan worden over

gelaten aan de Staten welke bij het desbetreffende verdrag 

- partij -
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partij zijn. 

Niet geheel duidelijk is, waarom bij deze zoveel com

plexer materie, niet als voor het voorstel inzake de uit

leveringsconventie , eerst de mening der regeringen wordt in

gewonnen. Het lijkt ook in dit geval wenselijk de regeringen 

in staat te stellen in een vroegtijdig stadium hun opmer

kingen in te dienen. Nederland zou kunnen suggereren deze 

modus procedendi te volgena 
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