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. / . Jk- ..heb de e e r TJ h i e r n e v e n s aan t e b ieden een resumé 
"..£ van een o r i ë n t e r e n d e g e d a c h t e n w i s s e l i n g op a m b t e l i j k n i 

veau over-de z . g . v o o r s t e l l e n - E d e n , welke p l a a t s vond 
t i j d e n s de v e r g a d e r i n g van d e . p l a a t s v e r v a n g e r s van de 

\" ; i M i n i s t e r s van -Bu i t en landse knaken van de S t a t e n - l e d e n van 
,'v. . d.'e. Raad van Europa van 28 A p r i l t o t 5 'e i 1 . 1 . 

•. •*•• \.* 'Deze besp rek ingen hebben e r t o e b i j g e d r a g e n v e r s c h i l 
lende minder d u i d e l i j k e punten van de B r i t s e v o o r s t e l l e n 
t ' e - 'verhe lderen en g e l e i d t o t dè o p s t e l l i n g van een ques
t i o n n a i r e , aan de hand waarvan de Regeringen hun v o o r l o -

'• •- "'V'pigë s t a n d p u n t t e n a a n z i e n van de qu in t e seence van voor
noemde v o o r s t e l l e n zouden kunnen b e p a l e n . Bedoelde v r a -

v/*** g e n l i j s t gaa t eveneens h i e r b i j » 

Het l i g t in he t voornemen d a t de p l a a t s v e r v a n g e r s 
r e e d s op . 16 l\ei a . s . opnieuw bijeenkomen t ene inde na t e 
gaan in hoever re de i n s t r u c t i e s hunner r e g e r i n g e n h e t 

• bepa len van een gemeenschappel i jke houding mogeli jk ma-
'̂ vv k e n , alsmede r a p p o r t u i t t e brengen aan de Xle z i t t i n g 

van he t Comité van M i n i s t e r s , welke op 22 Hei daa rop 
volgend in S t r a a t s b u r g z a l aanvangen. 

tó:;'. Ik moge U de rha lve verzoeken de onderhavige q u a e s t i e 
wel t e w i l l e n p l a a t s e n op de agenda van de z i tn ing van 
de M i n i s t e r r a a d van 12 :4ei a . s . 

Ter ve reenvoud ig ing van de gedach tenbepa l ing over 
/?, 4i"t onderwerp moge ik v e r w i j z e n n a a r de met mijn s c h r i j 

ven van £<L A p r i l 1 . 1 . 1J00 40681 aangeboden s tukken , a l s -
. / . -ir^Jecie naa r een h i e rnevens gaande no t a inzake de beantwoor-

'••^.^4n6 v a n de q u e s t i o n n a i r e . 
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Resumé discussie voorstellen-Bden 

Tijdens de van 28 April tot 5 Mei gehouden vergadering van 
plaatsvervangers zijn vier dagen uitgetrokken voor een eerste 
algemene gedachtënwisseling op ambtelijk niveau over de Britse 
voorstellen om het Comité van Ministers en de Raadgevende Verga
dering van de Raad van Europa tevens te doen optreden als resp„ 
de ministeriële en parlementaire organen van supranationale ge
meenschappen. 

In de loop van de discussies bleek e,en scherpere probleem
stelling wenselijk, mede teneinde een spoedige uitspraak op re-
gerinsniveau over de hoofdlijnen van de onderhavige voorstellen 
te bevorderen. Te dien einde is een questionnaire opgesteld. Met 
de formulering van 4e hierin opgenomen vragen is gervirae tijde ge 
rcoeid geweest, temeer daar iedere delegatie de neiging had om 
de vraagstelling om te buigen in een richting waarin de beant
woording voor de betrokken regering weinig moeilijkheden zou op
leveren. 

De algemene gedachtënwisseling, na twee dagen onderbroken 
voor behandeling van tal van andere kwesties en daarna voortge
zet aan de hand van de ontwerp-vragenlijst, is zeer verhelderend 
geweest en heeft althans de Nederlandse dêLegatie een beter begrig 
gegeven van de feitelijke strekking der Britse voorstellen en de 
voorlopige reactie in de verschillende hoofdsteden van de Staten
leden. Hieronder worden de standpunten zo beknopt mogelijk ge
resumeerd. 

Uit nadere toelichtingen van Britse zijde bleek dat de quin-
tessence der voorstellen-Eden is, dat de vijftien Leden van de 
Raad van Europa in onderlinge overeenstemming de mogelijkheid 
openen dat het Comité van Ministers en de Assemblee, bijeenko
mende op beperkte basis, optreden als resp. de ministeriële en 
parlementaire organen van Gespecialiseerde Autoriteiten. 

Het zou aan de aan de doelgemeenschappen deelnemende staten 
zijn OÜ te beslissen of en wanneer gebruik zal worden gemaakt 
van de aldus geboden faciliteiten, of, en zo ja, in welke mate 
een relatie zal bestaan tussen de ministeriële en parlementaire 
organen der Gespecialiseerde Autoriteiten enerzijds en de vol
tallige organen van de Raad van Europa anderzijds. In dit sta
dium is het doel der Britse voorstellen derhalve slechts om door 
de Raad van Europa het algemene geraamte te fourneren voor Eu
ropese activiteiten van verschillende aard. De exacte betrekkin
gen en mate van coördinatie tussen bedoelde activiteiten dienen 
in ieder afzonderlijk- geval nader te worden vastgelegd. 

Ter illustratie van deze conceptie gaf de Britse woordvoer
der een wat hij zelve verontschuldigend noemde "naïve analogy": 
de "sportsclub". De typisch Engelse "sportsclub" stelt aan haar 
veelsoortige en veelal zeer verspreid wonende leden een groot 
aantal geme nschappelijke faciliteiten ter beschikking, hoewel 
de leden lid zijn voor de beoefening van de verschillende takken 
van .spoxt... •Somitigen' van hen spelen tennis, anderen hockey, weer 
andsréaericket, baseball of squash, nog anderen beoefenen ver-
schillende vormen van watersport. Naast de algemene faciliteiten 
die de club alle leden zonder onderscheid op de-elfde wijze 
oiedt, .opent «? j de nogeli ikheid voor speciale faciliteiten 
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welke zijn aangepast aan de vereisten van de afzonderlijke takken 
van sport. Haast jaarvergaderingen en andere bijeenkomsten van 
algemeen karakter, vinden bijeenkomsten van leden van de tennis-
afdeling, de roeivereniging enz. plaats, die voor niet aan deze 
activiteiten deelnemende leden niet toegankelijk zijn. 

Eden's voorstellen waren dan ook niet op te vatten als ook 
maar de lichtste aandrang op de "Zes" om niet-participerende lan
den te laten meedoen aan het optreden der doelgeneenschappen. Zij 
beoogden veel meer de moeilijkheid te scheppen voor de Zes om des 
gewenst gebruik te maken van door de Raad van Europa te bieden 
faciliteiten. Evenmin lag het in de bedoeling thans vaste inte
gratieregels in details op te stellen voer alle gevallen. De groe 
pering der Europese Gespecialiseerde Autoriteiten in, of zo men 
wil rondom, de Raad van Europa, zal, naar het Poreign Office meenli 
kunnen geschieden in twee phaseri: in de eerste plaats zou middels 
een protocol het statuut van de Raad van* Europa moeten worden ge
wijzigd in die zin, dat, waar. zulks wenselijk voorkomt, haar or
ganen tevens zullen kunnen optreden als de instellingen van Ge
specialiseerde Autoriteiten. Wanneer een Gespecialiseerde Auto
riteit er toe zou overgaan zijn beheers- en controleorganen in 
het raam van de Raad van Europa te plaatsen, zou een tweede in
strument *to"& stand moeten komen waarbij het optreden van het 
Comité van Ministers en van de Assemblee als resp. de ministerië
le en parlementaire organen der Gespecialiseerde Autoriteiten na
der zou worden geregeld. Laatstbedoelde overeenkomst zou van de 
zijde van de Raad van Europa slechts worden getekend door ver
tegenwoordigers van de Staten-deelnemers aar. de betrokken doel-
gemeenschappen en het karakter dragen van een partiële overeen-# 
komst als bedoeld in resolutie No.(51) 62 genomen door het Comi
té van Ministers ter negende zitting op 2 Augustus 1951. Optre
dende als organen der Gesp. Autor. zouden het Comité van Ministens 
en de Assemblee slechts bestaan uit vertegenwoordigers der aan 
de betrokken doelgemeenschappen participerende landen en aldus 
genomen besluiten zouden zijn te onderscheiden van die van de 
Raad van Europa als zodanig. 

De Britse voorstellen maken geen melding van de onderbreng
ing van de executieve en eventueel, de rechterlijke organen der 
Gesp. Autor. in de Raad van Europa. Toen de theoretische moge
lijkheid hiervan even ter sprake kwam, bleek de Britse delegatie 
echter geenszins a priori afwijzend tegenover zodanige gedachten 
te staan. 

De Franse woordvoerder betoonde zich zeer met de Britse 
voorstellen ingenomen, welke naar hij zeide zowel tegemoet kwa
men aan de reeds uitgesproken wensen van de Assemblee, als corre
spondeerden met de visie der Franse regering. Vooral de verstevi
ging van de banden tussen Engeland, de Scandinavische landen en 
het continent, welke de voorstellen meebrachten, heette hij wel
kom. In die mate waarin de "nauwere aaneensluiting" meer in het 
raam van de Raad van Europa plaats vindt, wordt de splitsing van 
Europa tegengegaan. 

Anders dan de Britse gedelegeerde meende de Franse afgevaar
digde echter, dat ook reeds in dit stadium de bereidheid niet al
leen van een kant mocht komen; ook van de zijde der "Zes" leek 
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een spoedige uitspraak - althans over het beginsel der Britse 
voorstellen - noodzakelijk. Frankrijk was bereid bedoelde voor
stellen in grote lijnen te aanvaarden, echter onder voorbehoud 
dat de door de aan de supranationale gemeenschappen deelnemende 
landen met souvereiniteitsoffers verworven voordelen niet zonder 
meer zouden worden prijsgegeven en de bijzondere positie van 
Zweden zou worden ontzien. 

De Britse beeldspraak achtte de Franse gedelegeerde een zeei 
gelukkige. Be Zes zijn *«1» te beschouwen als een roeiploeg, maai 
met andere leden van dezelfde "sportsclub" kunnen zij ook voet
balen of hockeyen en wel in verschillende .plaatsen. 

Overgaande t«t een meer gedetailleerde beschouwing der Britse 
voorspellen ^eide de Franse woordvoerder vooral de integratie 
der parlementaire organen alleszins mogelijk te achten: een Eu
ropese Assemblee in verschillende hoedanigheden vergaderende. 
Het leek hem in het algemeen niet bezwaarlijk vertegenwoordigers 
der "Negen" bij de werkzaamheden der "Zes" te associëren, zij 
het zonder stemrecht. Hetzelfde gold voor de ministeriële orga
nen, al deden zich hier meer practische moeilijkheden voor; on-
overkomenlijk leken deze echter niet. In het Comité van Ministers 
vergaderende op beperkte basis in de hoe danigheid van ministerie
le raad van'een Gesp. Autor. zouden de Ministers van Buitenlandse 
Zaken zi-jn vervangen door hun ambtgenoten van Economische Zaken 
of Defensie. Ook een /-over mogelijk gaande integratie van de se
cretariaatsstaven leek hem wenselijk. 

Alvorens de ongetwijfeld langdurige en moeizame detail-uit
werking te entameren, leek een uitspraak over de hoofdlijnen 
noodzakelijk: "Il faut avoir Ie courage d'aller de 1'avant ou 
Ie courage de renoncer ". Hij deed tenslotte een beroep op zijn 
collega's om de voor Europa nu eenmaal noodzakelijke nieuwe 
structurele vormen en de evolutie, welke hiertoe moet leiden, 
niet slechts te beoordelen met de maatstaf van klassieke juridi
sche concepties. 

De Belgische vertegenwoordiger wees erop dat Minister van 
Zeeland steeds sterk geporteerd was geweest voor een-"rassemble-
ment autour de Strasbourg" en thans gaarne bereid was om de Brit
se voorstellen op de meest constructieve wijze te onderzoeken* 
Uit ondershandse gesprekken bleek, dat de Belgische delegatie 
de Franse uiteenzetting grotendeels kon onderschrijven. 

De Luxemburgse vertegenwoordiger verklaarde dat zijn rege
ring positief had gereageerd op de Britse voorstellen voor een 
"refonte" van het Statuut van de Raad van Europa, zodanig, dat 
haar organen - waar mogelijk m zouden kunnen optreden voor de 
Gesp. Autor. Hij zeide zich bewust te zijn van de bedenkingen 
welke bij enkele ledemvan de "Zes", zowel als van die welke bij 
enkele der "Negen" bestonden. Eerstebdoelde bedenkingen hadden 
tot uitgangspunt de vrees dat de "Negen" een te grote medezeggen-
schap in de doelgemenschappen zouden v erwerven; aan laatstbe
doelde lag tot grondslag de beduchtheid toch meegesleept te wor
den in een federale richting. Dese tegengestelde aarzelingen zou-
den toch hebben bestaan, aldus de Luxemburgse woordvoerder, want 
er bestaat op het beperkte Europese gebied geen moelijkheid voca 
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geïsoleerde evoluties meer. 

De voor een unificatie der Assemblee's bestaande practische 
moeilijkheid gelegen in het verschil in ledental, achtte hij het 
eenvoudigst oplosbaar door de leden der parlementaire organen 
der Gesp. Autor. zowel uit de leden als de plaatsvervangende le
den van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa te kie
zen. Een grotere moeilijkheid zou rijzen indien t.z.t. de leden 
der E.D.G.-assemblee rechtstreeks zouden worden gekozen, doch 
aangezien de geunificeerde Assemblee in verschillende hoedanig
heden zou optreden, achtte hij deze moeilijkheid niet onoverko-
menlijk. 

Hij had wel Uezwaar tegen een eventuele formule welke tot 
gevolg zou hebben dat vertegenwoordigers der "Negen" automatisch 
het overleg tussen de "Zes" zouden kunnen bijwonen. De vraag of 
een •verdergaande unificatie der secretariaten dan van de griffie's 
aer parlementaire organen mogelijk zou zijn, leek hem geheel af
hankelijk van het zetelvraagstuk waarover echter door de MiMa
ters ^elve diende te worden beslist. 

Een veel critischer geluid deed de Italiaanse plaatsvervan
ger horen. Vooropstellende dat de Italiaanse regering de Europe
se "eenheid in. haar bannier heeft^gokrogon en de aan de Britse 
vosratellen ten grondslag liggende gedachte aanvaardt, zeide hi^ 
" Als men mij zou vragen of ik zou wensen dat de Raad van Europa 
het raamwerk levert voor de Gesp. Autor., luidt mijn antwoord 
onomwonden: ja; maar als de vraag wordt gesteld of zulks, mogelijk 
is, moet het antwoord luiden, ik hoop het, maar het moet nog 
blijken" . 

De Italiaanse regering beschouwde de E.D.G.-assemblee als 
een voorloper van de Europese federatie en het leek op zijn minst 
twijfelachtig of de E.D.G.-assemblee, zo beschouwd, plaats zou 
kunnen vinden in de Raad van Europa. Wellicht de gewichtigste 
taak der E.D.G.-assemblee was immers om zichzelf om te vormen 
tot een tweeledig parlement in een federaal Europa. 

De begrijpelijke haast welke met de behandeling der Britse 
voorstellen werd betracht, mocht niet ten koste van de wijsheid 
gaan; het betrof hier een werk van enorme importantie dat van 
verstrekkende invloed kon zijn op de toekomstige structuur van 
Europa. De bestaande verdragsteksten zouden bij het noodzakelijke 
verdere onderzoek nauwkeurig moeten worden bestudeerd, en hij 
stelde voor de Secretaris-Generaal der NATO uit te nodigen het 
Comité van Ministers formeel in kennis te stellen van het ter 
conferentie van Lissabon uitgebrachte rapport over de onderhande
lingen over de E.D.G. 

Met voldoening had de Ttaliaanse afgevaardigde geconstateerd, 
dat de Britse voers'cellen alleen beoogden de mogelijkheid voer 
het verlenen van bepaalde faciliteiten te openen. iJaarhJj voelde 
zich verplicht te wijzen op enkele fundamentele dispariteiten 
welke zijns "inziens een unificatie van organen in de weg stonden. 
De daarop van Italiaanse zijde gegeven opsomming van bezwaren 
komt in ffjtt© neer op een -verwerping van iedere vorm van unifica
tie van organen der Gesp. Autor. met die van de Raad van Europa. 

'De': overeenkomst -tussen de ministeriële raden der doelgemeen
schappen en het- Coraj té van Ministers van de Raad van Europa 
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bestond naar de mening sran de Italiaanse gedelegeerde slechts 
ogenschijnlijk. In feite was er e en diepgaand verschil in karaktei 
en bevoegdheden. De ministeriële raden waren liaisonorganen tus
sen de supranationale autoriteit der Hoge Autoriteiten, c.q. Com
missariaten en de nationale regeringen, geen absoluut orgaan in 
zichzelve als het op klassieke leest geschoeide Comité van Minis
ters» Het probleem der gedeelde verantwoordelijkheid achtte hij 
voor een unificatie der secretariaten onoverkomenlijk. 

2.1. was het juister om verder te gaan op de weg ener nauwe 
liaison, zoals b.v. voordien in het desbetreffende protocol van 
het Schumanverdrag en de resolutie van het .Comité van Ministers 
nopens Gesp. Autor. Jïet leek hem echter alleszins 4w wensetöfcde 
mogelij-cheid van gemeenschappelijke zittingen der'Vijftien1* als 
Comité van Ministers, met de "Zes" als ministeriele raden der 
Gesp. Autor. te openen. In deze samenhang refereerde hij aan de 
NATO-E.D.C.-band welke bepalingen voor gemeenschappelijke zitting
en inhoudt, welke z.i. tot voorbeeld konden strekken. Tenslotte 
betoogde hij de wenselijkheid om vooral in de eerste phasen van 
een nade» uitwerking en eventuele gedeeltelijke toepassing der 
Britse voorstellen zich te beperken tot de betrekkingen met de 
Europese Gemeenschap voor Steenkool en Staal. 

Ondersnahds is nog gebleken dat het wel -eer afwijzende 
Italiaanse standpunt mede wordt ingegeven door de wens de zetel 
van een, van Straatsburgse smetten vrije, E.D.G.-assemblee in 
Turijn te zien. 

De Duitse delegatie sloot zich practisch geheel bij de Ita
liaanse uiteenzetting aan. Zij wees er nog op, dat het desbetref
fende protocol van het Schuman-plan alleen voorziet In een li ai-
son met de Raad van Europa. Voor een unificatie van organen acht
te lalj verdragswijziging noodzakelijk, hetgeen hanr uitgesloten 
voorkwam. Een eventuele nadere overeenkomst regelende de relaties 
tussen de Gesp. Autor. en de Raad van Europa, moest h.i. van de 
zijde van eerstbedoelde door de Hoge Autoriteiten, c.q. Sommissa
riaten worden aangegaan. De "Zes" konden terzake niets bandend 
bepalen. 

De Duitse afgevaardigde ondersteunde de gedachte van nauwe 
samenwerking, en de mogelijkheid van gemeenschappelijke zittingen 
der ministeriele organen, eveneens onder verwijzing naar de E.D.G.-
KATO-verhouding. 

De door de Britten en Fransen gebezigde beeldspraak achtte 
hij slechts gedeeltelijk juist: men kon noeilij beweren dat de 
roeiploeg van de "Zes" als zodanig deel uitmaakt van het voetbal
elftal behorende tot de-elfde club (dit is echter ook niet ge
steld). 

De Nederlandse gedelegeerde heeft, conform de voorlopige 
ô.n'cUusle.1 van het ten departemente van Buitenlandse Zaken ge
voerde interne overleg, enige twijfel doen horen m.b.t. de wense
lijkheid en de practische mogelijkheid van een unificatie der 
«tolsteriële organen ««secretariaten, doch zich niet uitgespro
ken tagen een integratie der assemblee's0 
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Het standpunt der Zweedse delegatie, welke werd voorgezeten 
door de Directeur-Generaal Politieke Zaken, heeft, waarschijn

lijk dankzij een zeer nauw contact tussen de Britse en Scandi
navische delegaties, in de loop der bijeenkomsten enige nuance-
wijziging ondergaan. Van 'begin af aan is het Zweedse standpunt 
eigenlijk verrassend constructief geweest» 

In zijn eerste verklaring erkende de Zweedse woordvoerder 
de wenselijkheid van nauwe relaties tussen Gesp. Autor. en de 
Raad van Europa, evenals van een nauwe associatie van derde lan
den bij het optreden der Europese Gemeenschap voor Steenkool en 
Staal (K.S.G.). De huidige ontwikkeling hield z.i. het gevaar in 
dat alle aandacht zich concentreerde op het tot stand konen en 
functionneren varvétn Gesp. Autor. met veronachtzaming van andere 
vormen van samenwerking, met name van de Haad van Europa. De gro
te verdienste der Britse voorstellen was, naar het hem voorkwam, 
gelegen in de poging om de Raad van Europa in het brandpunt van 
de evolutie der supranationale doelgemeenschappen te plaatsen. 

Wat de K.S.G. betrof, verklaarde de Zweedse gedelegeerde 
zich bereid langs de weg aangegeven in de Britse voorstellen mede 
te werken tot een nauwe relatie. Er bestond geen bezwaar tegen 
om bij de uitwerking dezer verhouding rekening te houden met be
trekkingen tussen de Raad van Europa en Gesp. Autor. in het alge
meen. 

Maar Zweden zou voor grote moeilijkheden worden geplaatst 
indien een al te nauwe band zou worden gesmeed met de E.D.G. Als 
de andere Leden laatstbedoelde band echter wenselijk oordeelden, 
wilde Zweden geen gebruik maken van zijn rechten onder het Sta
tuut om een zodanige ontwikkeling tegen te houden, maar het zou 
hieruit de consequentie moeten trekken. 

In een latere verklaring zeide de Zweedse woordvoerder ge
porteerd te zijn voor een gedegen onderzoek in ruime zin naar de 
mogelijkheid van integratie van organen van de K.S.G. en soort
gelijke Gesp. Autor. met die van de Raad van Europa. Hij erkende 
het grote belang van een coördinatie van de gehele praefederale 
ontwikkeling, met inbegrip van de E.D.G., met de Raad van Europa. 
Teneinde ook dit laatste mogelijk te maken, leek hem een wigzigjm 
van het Statuut, dat op het ogenblik defensie-activiteiten van 
de competentie van de Raad van Europa uitsluit, noodzakelijke 
Wellicht zou bij die gelegenheid de mogelijkheid van een partieel 
lidmaatschap van de Raad van Europa kunnen worden geopend, het
geen niet alleen voor Zweden, maar ook voor andere Europese lan
den die nog niet tot de Raad van Europa behoorden, van veel inte
resse zou kunnen zijn. Hij wenste dat in geen geval de speciale 
positie van Zweden een obstakel zou vormen voor de huidige be-
raadslagingen. , 

De Franse delegatie nam de ^weedse gedachte onmiddellijk 
over en noemde de mogelijkheid van een lidmaatschap van de Raad 
van Europa op verschillende basis de oplossing voor de moeilijk-
beden welke sommige landen t.a.v. de Britse voorstellen onder
vonden . 

Vóór de tweede Zweedse uiteenzetting hadden de overige Scan
dinavische delegaties verklaard bereid te zijn mede te werken 
aan een constructief onderzoek van de Britse voorstellen op voor-
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waarde dat dit de huidige samenstelling van de Raad van Europa 
niet in gevaar zou brengen. 

De Griekse en Ijslandse vertegenwoordigers uitten zich in 
dezelfde zin. 

De Ierse afgevaardigde stond in beginsel welwillend tegen
over de Britse voorstellen. De kardinale vraag leek hem echter 
of de Raad van Europa de veelsoortige "sportsclub" - faciliteiten 
inderdaad zou kunnen verlenen0 

Voor Turkije sprak in dit gedeelte der bijeenkomst de voor
malige Minister van Buitenlandse kaken Menemenciöglu, thans am
bassadeur in Parijs, die zeide dat zijn land de gedachte der Eu
ropese integratie warm voorstond. Alle wegen die tot dit doel^ 
konden leiden, ook al brachten zij in het begin slechts partiële 
integratie, verdienden sympathiek onderzoek. Daarbij mocht men 
evenmin te ambitiaus als te bescheiden zijn. Voor wij ons begeven 
in ongetwijfeld moeizame en tijdrovende studie, zal moeten vast
staan dat wij inderdaad een reeele fusie van organen een wa.re 
interdependentie van organisaties wensen. Zo niet, dan moeten wijj 
de moed hebben/te erkennen, daar anders een misleidende weg naar 
een reeks van. decepties zal voeren, aldus de Turkse ambassadeur. 
Hij achtte een fusie van secretariaatsstaven en gebouwen alleen 
niet de moeite van een diepgaand onderzoek waard en sprak zich 
persoonlijk uit voor een veel verdergaande vorm van unificatie. 

DWS/RE, 7 Mei 1952. 
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QUESTIONNAIRE 

Ce questionnaire a été rédigé en admettant que les 
propositions britanniques tendent a offrir des facilitês aux 
autorités spécialisées si elles Ie désirent et en supposant^ 
que les Etats membres du Conseil de 1'Europe et les autorités 
spécialisées seraient disposes a conclure tous accords néces
saires a eet effet. 

1. Le Comité des Ministres ̂et 1'Assemblee Consultative du 
Conseil'de 1'Europe, siégeant dans une composition appro-
priée et exercant des pouvoirs propres, doivent-ils etre 
habilités a servir de cadre : 

a) aux institutions ministerielies; 
b) aux institutions parlementaires 
des autorités spécialisées ? 

2. Est-il possible d'ét'ablir des raaintenat, avant la mise en 
place des institutions des communautés restreintes, des 
principes généraux a eet effet ? 

3o Les propositions britanniques devraient-elles etre etendues: 

a) aux organes judiciaires, 
b) aux organes exécutifs 

des autorités spécialisées ? 

4. Doit-on s'efforcer de formuier certains^princioes généraux, 
valable pour toutes les institutions spécialisées? 

5» a) Y aura-t-il lieu de modifier le Statut du Conseil de 
1'Europe ? 

b) Si cette modification apparaissait nécessaire, les textes 
existants pourraient-ils servir a 1'établissement d'un 
protocole additionnel au Statut et dans quelis mesure ? 

De toute évidence, il est imgossible de répondre a ces 
questions avant d'avoir procédé a un examen de tous les tex
tes appropriés, 

Cet examen pourrait porter, par exemple, en meme temps 
que sur le Statut du Conseil de 1'Europe et les décisions de 
caractère statutaire du Comité des Ministres, sur le Traite 
instituant la Communauté européenne du Charbon et de 1'Acier. 

juestions süivantes devraient être examinées : 

Lssemblees -

(i) : caractère des Assemblees? 

|ti) nombre;de siègesj 
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(iii) désignation des representants - cumul des mandats; 

(iv) reglement intérieur; 

(v) coordination des sessions; 

(vi) caractère du secretariat; : 

- responsabilité du Secrétaire Général, 
- nationalité des agents, 
- sauvegarde du caractère confidentiel de 
certains documents; 

(vii) participation de representants d'Etats non membres 
des comraunautés i 
- sur inyitation ? 
- qualité et pouvoirs de ces representants, 
- reglement intérieur special; 

b) Organes ministerieIs -

(i) qualité des representants des gouvernements; 

(ii) attributions 

(iii) reglement intérieur; 

(iv) caractère du Secretariat : 

» - responsabilité du Secrétaire Général, 
- nationalité des agents, 
- caractère confidentiel de certains documents. 

(v) participation de representants d'Etats non 
membres des communaute3; 

c) Cours -

d) Organes exeartifs -
' N T -• - i • i 

e) Questions financières - (p.m.) 

Repartition des charges supplémentaires. 

f) Siege des différentes institutions -

o) Statut commun des agents -

h) Langues offieielies -

i) Présentation et discussion de rapports periodiques ou 
autres -

Communauté européenne de Défense. 

Paragraphe d) de 1'article 1 du Statut du Conseil 
ïurope é 

./. 
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» 

8. Comment la mise en vigueur de ces prqpositions affecterait 
e11e les arrangements actuels relatifs a la coopération 
economique entre les g o w e r ne rne nt s membres du Conseil de 
1'Europe dans Ie cadre de 1'O.E.C.E» ? (p.m.) 

9o Est-il possible que Ie Conseil de 1'Europe serve aussi 
de cadre aux autres organisations inter^ouvernementales 
européennes, notamment a 1'O.E.C.E. et a 1'Organisatjon 
du Traite de Bruxelles ? .,.:• 
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Nota intake de beantwoording van de questionnaire 
m.b . t . de Bri tse voorstellen., Foto Bjfcz 54559 a . 

10 Voorop s t a a t dat wat in d i t stadium van de regeringen 
der Staten-leden van de Raad van Europa wordt gevraagd, slechts 
een voorlopige ui tspraak kan zi jn over de aan de Bri tse voor
s t e l l e n ten grondslag liggende gedachte, zoals geformuleerd 
in vraag 1. Tevens zou een voorlopig antwoord kunnen worden 
geformuleerd op de vragen 2 t/m 5a, alsme.de vraag 9. 

Verwacht kan worden dat verschi l lende Leden, vooral die 
welke n i e t pa r t i c ipe ren aan de Europese gemeenschappen, voor
alsnog geen p o s i t i e f standpunt zul len innemen, doch bereid 
zul len zi jn conform het meerderheidsstandpunt mede te werken 
aan een-nader onderzoek der Br i t se 'voorstellen,, 

2,\ * In de "Bijdrage t o t do gedachtenbepaling over banden 
tussen Gespecial iseerde Au to r i t e i t en en de Raad van Europa" 
d .d . dl Apri l 1952, z i jn de voorstel len-Eden reeds aan een 
c r i t i s c h onderzoek onderworpen. Daarbij werd voorlopig ge
concludeerd dat z i j zowel j u r i d i s c h a l s p rac t i sch moeili jk 
aanvaardb aar.- voorkwamen, t e r w i j l b i j het overwegen der even
tuele wenselijkheid op de voorgrond stond dat de door de aan 
de functionele gemeenschapsvormen deelnemende landen met 

• s 'ouvere in i te i t soffers verworven voordelen n i e t zonder meer 
aan non-par t ic ipanten mochten worden geschonken. 

3 . De inmiddels .p laa ts gevinden hebbende ui tvoer ige gedach
te nwiss e l ing tussen de plaatsvervangers van de [J-misters heeft 

Leen..ietwat ander l i c h t op de vo orstel len-Eden geworpen. Het 
i s du ide l i jk geworden dat wat van Br i t se zi jde in d i t stadium 
wordt beoogd, n i e t meer i s dan het openen van een mogelijkheid 
it|fc:4&''Baad van Europa om haar organen in bijzondere hoedanig
heid tevens t e doen optreden a l s r e s p , de min i s te r i e le raden 
en de Assemblee's van Gesp. Au to r i t e i t en . Duideli jk i s 'ge
s t e ld dat liet aan de Gesp. Au to r i t e i t en zelve zou. z i jn om te 
bepalen of en op welk t i j a s t i p z i j van de geboden mof e l l j i t*^ 
heid gebruik wensten te maken en of, en zo ja , in welke mate 

http://alsme.de
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zij een zekere relatie willen leggen tussen het Comité van 

Ministers en de Raadgevende Vergadering als zodanig en de op 

beperkte basis en met bijzondere bevoegdheden beklede colle

ges. M.a.w. de in de Saad van Europa met instemming van alle 

Leden te openen mogelijkheid schrijft zelve niets voor t.a.v. 

gemeenschappelijke zittingen of het op andere wijze betrekken 

van de "Negen" in de werkzaamheden der "Zes". 

4. Het valt niet te ontkennen dat met consequente handhaving 

van een duidelijk onderscheid tussen de positie der aan de 

doelgèmeens chappen deelnemende Leden en de non-participanten 

de Britse voorstellen hun aantrekkelijke zijde hebben en in de 

vorm waiarih zij thans ter tafel liggen weinig gevaar opleveren 

voor een minder wenselijk te achten inmenging der "TTeten" in 

de doelgemeenschappen. 

5. Het kan speciaal voor de kleinere landen van belang zijn 

door een as Söciatie in groter verband een zekere beveiliging 

te zoeken tegen een eventuele "détournement de pouvoir" van de 

groten in het vooralsnog wel zeer beperkte kader der eerste 

functionele doelgemeenschappen. Hoewel de Britse voorstellen 

als zodanig hierin niet voorzien, ligt het voor de hand om in 

de latere overeenkomst tussen de Raad van Europa en de Gespe

cialiseerde Autoriteiten een mogelijkheid te openen voor de 

bespreking van aangelegenheden van gemeenschappelijk belang 

voor alle Leden van de Raad van Europa. Denkbaar is, dat, het

zij op uitnodiging van b.v. de Ministeriële Raad van de K.S.G. 

of van het voltallige Comité van Ministers van de Raad van 

Europa een gemeenschappelijke zitting wordt belegd over een 

vooraf- vastgesteldé agenda. De gemeenschappelijke vergadering 

'behoeft niet zijn eea college en de resultaten van het overleg 

behoeven geenszins de vorm van formele besluiten te dragen. 

6. Terecht is er n.h.v. van verschillende zijden op gewezen 

dat, hoewel de Britse voorstellen in hun huidige vorm in fei

te weinig om het lijf hebben, hun aanvaarding sterk zal spre

ken tot de publieke opinie. Immers, naar buiten toe wordt een 
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facade opgetrokken welke een aspect van een eenheid in groter 

verband biedt en welke ertoe kan bijdragen dat een verdergaan

de splitsing in een "romp-Europa" en de "peripherie-staten" 29-

veel mogelijk wordt tegengegaan. 

7. Als verder uitvloeisel van de aanvaarding der Britse 

voorstellen is voorts denkbaar dat de "Negen" zich eerder 

zullen aansluiten bij bepaalde in het gemeenschapsverband der 

"Zes" getroffen afspraken op technisch niveau, b.v. inzake 

productie-methoden, normalisatie en standaardisatie, oplei

ding van personeel, enz., hetgeen alleen maar een voordeel 

kan zijn. 

8. De gedachte on de Raad van Europa voor zoveel mogelijk 

het algemeen kader te doen zijn waarin alle vormen van intra-

Suropese samenwerking, al dan niet opgezet op regionale basis, 

plaats kunnen vinden, is op zichzelve zeer aantrekkelijk. 

Hierbij behoeft niet uitsluitend te worden gedacht aan supra

nationale organisaties. Het is theoretisch denkbaar dat b.v. 

ook de Scandinavische samenwerking in de vorrn van de Boordse 

Raad, de 0.E.E.C., de organisatie van het Verdrag van Brussel 

op dezelfde wijze als thans is voorgesteld t.a.v. de G-esp. 

Autoriteiten in het kader van de Raad van Europa worden ge

bracht. Baarbij zal het vooralsnog gaan om het bedenken van 

bepaalde constructies zonder dat hieraan reeds dadelijk een 

groot daadwerkelijk belang kan worden toegekend. 

9. Het lijdt geen twijfel dat met het beroep op juridische 

en practische bezwaren de realisatie van de Britse voorstellen 

kan worden tegengegaan. 

Daarmede Zou de rOjelij.heid van een liaison tussen de 

Gesp. Autoriteiten en de Raad van Europa weliswaar niet te 

niet zijn gedaan, doch een ander karakter dragen dan tians 

van Britse zijde wordt voorgesteld. Mijn persoonlijke voor

keur gaat i4derdaad meer uit naar een relatie van laatstbe

doelde vorm, zoals trouwens tot op zekere hoogte, reeds ge

projecteerd in het desbetreffende protocol ŷ -'̂ i.'̂ chuinaji* 
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i>owel in de huidige phase als bij de uitwerking van de 

Britse voorstellen zal men bedacht dienen te blijven op de 

mogelijkheid dat de Britten en andere landen behorende tot de 

"Negen", de voorgestelde constructie zouden willen gebruiken 

om alleen te delen in de lusten doch niet in de lasten van de 

praefederale functionele gemeenschappen„ 

Men zal m.a.w. attent moeten blijven op het gevaar dat 

buitenstaanders wellicht zullen trachten om "for a penny on 

the first row" te komen. I.p.v. een brug met Engeland gesla

gen te hebben, zouden wij alleen onzerzijds deuren hebben ge

opend en vrije toegang verleend. 

Het komt mij echter voor, dat de huidige' formulering van 

de Britse voorstellen ruimte biedt, om in de uitwerking hier-

van de gewraakte ontwikkeling te voorkomen. Het lijdt geen 

twijfel dat, wanneer er deuren worden geopend, deze zowel in 

het gebouw van de "ies", als in het huis van de anderen ont

sloten *z-uilen moeten worden, dat het verkeer op de brug in 

beide richtingen zal moeten gaan. 

In concreto zal dit o.a. moeten inhouden, dat, wanneer 

t.z.t. b.v. de mogelijkheid wordt geschapen voor de verstrek

king van vertrouwelijke gegevens door de "Les", informatie 

van overeenkomstige waarde mag worden verwacht van de zijde 

der "Negen" . Evenzeer zal van een mogelijkheid tot consultatie 

ook gebruik moeten kunnen worden gemaakt door de "Zes" om van 

de non-part ie? pari ten opening van zaken te verkrijgen. Te be

denken ware dat het creëren van een forum voor consultatie 

van de "^es" met de "Negen" b.v., niet alleen voordelen kan 

opleveren voor laatsbedoelde landen, maar ook voor de "Les", 

omdat de "Negen" daadoor gedwongen zullen worden ook hunner

zijds- van 'actieve samenwerking blijk te geven. 

10. De vraag ri. jst bovendien of het politiek opportuun moet 

worden geacht 4« Britse voorstellen een negatieve ontvangst 

te bereiden. Deze /'vraag asen ik na rijp beraad in ontkennende 

zin %e moeten beantwoorden. 

Het lijdt weinig twijfel dat een door het 1-oreig» Office 

te lijden échec de houding van (rroot-Britannië om aaneenslui

ting 'tfi zoeken bij 'verschillende vormen van continentale sa-

- 5 -
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menwerking, ongunstig aal beïnvloeden. 

Evenmin mag uit het oog worden verloren de houding welke 

de overige leden van de Raad van Europa blijkens de gedachten-

wissel ing der plaatsvervangers voorlopig hebben ingenomen. De 

Britse voorstellen blijken over het algemeen welwillend te 

zijn ontvangen. Slechts twee landen hebben een uitgesproken ne

gatief geluid laten horen, t.w. Duitsland en Italië, welke bei

de, zoals bekend, het meest geporteerd zijn voor een op korte 

termijn te realiseren Europese federatie, ook op beperkter ba

sis dan in Nederland in het algemeen raadzaam wordt geoordeeld, 

en die dientengevolge geneigd zijn een afwijzende houding aan 

te ne:nen t.a.v. voorstellen welke de~e doelstelling niet recht

streeks bevorderen. 

Als voorwaarde voor een aanvaarding-in-beginsel van de 

Britse voorstel Ie n.%;0y ik echter willen stellen, dat zowel bij 

de uitwerkint hiervan, als bij de later eventueel te sluiten 

overeenkomsten tussen de Raad van Europa en de Gesp» Autoritei

ten, geen voorrechten aan de niet aan de doeigeneenschappen 

deelnemende landen worden toegekend - ook niet in de vorm van 

de verstrekking van vertrouwelijke cijfers - zonder dat hier 

een quid pro quo tegenover staat. 

1-1 o De vraag of de conform de Britse voorstellen in de Raad 

van Europa in beginsel te openen mogelijkheid ware uit te 

breiden tot de executieve en juridische organen van de Gesp. 

Autoriteiten, meen ik in ontkennende zjn re oeten beantwoor

den. Bner^ jds zou bij een associatie bij -het optreden van de 

Hoge.;:J|utoriteit, c.q.. het Commissariaat, die het supranatio

naal' gezag der doelgeneenschapoen in felle uitoefent, de grens 

tussen de positie van de aan de doelverbanden participerende, 

en derde landen', dreigen te worden overschreden» And<p>3fzijds 

kent de Raad van Europa nog geen executieve ei. rechterlijke 

organen en zou een s tatuutherzlening de instelling hiervan 

beogende, van zo ingrijpende aard zijn, dat het zeer de vraag 

lijkt óf. alsdan de huidige samenstelling v.ai de Raad van Eu

ropa zal kunnen .M orden, gehandhaafd. 

12. Bi.izondere aandacht verdient noe de constructieve hou-
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ding door Zweden ingenomen, ondanks de speciale positie waarin 

dit land zich ra.b.t. defensievraagstukken bevindt. Het is niet 

uitgesloten dat de Zweedse suggestie voor het openstellen van 

een lidmaatschap van de Raad van Europa op verschillende basLs 

een oplossing voor vele thans inderdaad schier onoverkomenlijk 

lijkende moeilijkheden aal blijken te zi jn. 

13. Concluderende moge worden voorgesteld op de Britse voor

stellen in het algemeen in positieve zin te reageren, hetgeen 

in dit stadium niet meer meebrengt dan een aanvaarding van de 

gedachte, onder voorbehoud dat nader onderzoek zal moeten uit

wijzen of deze realiseerbaar is. - Ik moge derhalve in con

creto voorstellen de Nederlandse plaatsvervanger te instrueren 

op de volgende bijeenkomst de vragen la en b, 2, 4 en 5a, als

mede 9 ia bevestigende zin te beantwoorden; in ontkennende zin 

daarentegen de vragen 3a.en b, terwijl, wat de overige punten 

betreft, eerst na verdere studie en gedachtenwisseling een 

houding ware te bepalen. 

8 Mei 1952. 


