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Bijdrage tot de gedachtenbepaling over banden tussen Gespecia
liseerde Autoriteiten en de Raad van Europa (2)0 

Onderstaand wordt getracht de recente Britse voorstellen, 
zoals deze door Minister Eden op de 10e zitting van het Comité 
van Ministers zijn uiteengezet te projecteren tegen de achter
grond van de op regeringsniveau reeds geopende mogelijkheden 
voor een liaison tussen Gespecialiseerde Autoriteiten en de 
Raad van Europa en terzake strek'iende Assemblee-aanbevelingen, 

Op regeringsniveau in beginsel geopende mogelijkheden0 
Het desbetreffende protocol van het Verdrag tot instelling van 
de Europese Gemeenschap voor Steenkool en Staal voorziet in: 

1. een personele unie tussen de parlementaire organen; 
2. een jaarlijks rapport van de K.S.Go-assemblee aan de Raad

gevende Vergadering; 
3. aanbieding van het jaarlijkse rapport dat de Hoge Autori

teit uitbrengt aan de K.S.G„-assemblee aan het Comité van 
Ministers en de Raadgevende Vergadering; 

4. het uitbrengen van aanbevelingen door de Raad van Europa 
aan de K.S.G. en het kenbaar maken van reacties daarop; 

5. rechtstreekse overeenkomsten regelende nadere samenwerking; 

De door het Comité van Ministers van de Raad van Europa in 
Mei 1951 genomen resolutie inzake Gespecialiseerde Autoriteiten 
opent daarenboven de mogelijkheid tot: 

6. wederzijdse vertegenwoordiging; 
7. een vorm van integratie tussen organen der beide instel

lingen; 
8. uitwisseling van gegevens; 
9. een rechtstreekse overeenkomst betreffende het personeel^ 

en de administratieve, technische, budgetaire en financiële 
diensten. 

Verschillende verdergaande Assemblee-voorstellen behelzen: 

a. dat alle Staten-leden in de gelegenheid moeten worden ge
steld deel te nemen aan de onderhandelingen over Gespecia
liseerde Autoriteiten en dat deze, eenmaal tot stand geko
men, zullen openstaan voor toetreding van alle leden; 

b. dat het Comité van Minister van den aanvang af op de hoogte 
wordt gehouden van de ontwikkeling van initiatieven ter 
vorming van Gespecialiseerde Autoriteiten, teneinde de Raad 
van Europa als zodanig in een vroegtijdig stadium bij de op 
richting te betrekken; 

c. dat gespecialiseerde gezagsorganen zoveel mogelijk tot 
stand moeten komen in het kader van de Raad van Europa; 

d. dat, waar niet alle Leden aan zodanige gezagsorganen kun
nen deelnemen, de totstandkoming van deze in de Raad van 
Europa middels partiele overeenkomsten wordt mogelijk ge
maakt, waarbij niet in het Statuut voorziene bevoegdheden 
worden opgedragen aan bijzondere comité's van het Comité 
van Ministers en de Assemblee; 
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e. dat waar 
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at waar zulks niet (meer) mogelijk ia in ieder geval plaats 
indt integratie van de controle- .en beheersorganen; 

f. dat het Secretariaat Generaal in de gelegenheid wordt ge
steld aan met extra-statutaire bevoegdheden beklede bij
zondere comité*' s diensten te verlenen; 

g. dat de parlementaire organen van Gespecialiseerde Autori
teiten zullen vergaderen op de zetel, van de Raad van Eu
ropa; 

h. nog een tweede uitwerking van het beginsel van partiele 
overeenkomsten terzake van de oprichting van Gespeciali
seerde Autoriteiten in de Raad van Europa, t.w. delegatie 
bij verdrag tussen twee of meer Leden van bepaalde bevoegd
heden aan door het Comité van Ministers te benoemen en 
hieraan individueel verantwoordelijke Hoge Commissarissen, 
waarbij zowel in het Comité van Ministers als in de Assem
blee slechts stemrecht zouden hebben de vertegenwoordigers 
der verdragsluitende partijen (Hoofdstuk X uit het door de 
Assemblee voorgestelde nieuwe ontwerp-statuut). 

De Britse voorstellen in hun oorspronkelijke vorm. 

"In an attempt to acquire "limited authority but real powers" 
the Assembly has produced a draft new Statute....which transforms 
what is now a purely consultative body into a quasi-federal in-
stitution...." 

" If the new Statute were adopted it would undoubtedly make 
things very difficult for the United Kingdom". 

In deze bewoordingen verwerpt de Britse verklaring het nieuw 
ontwerp-statuut om dan paradoxalerwijze een aantal gedachten te 
ontwik Kelen die juist ten grondslag hebben gelegen aan de aanbe
velingen (1950) I en 4 van de Assemblee en het Hoofdstuk X be
treffende executieve organen in het ontwerp-statuut. 

De quintessence van de Britse voorstellen il hun oorspronke
lijke vorm is vervat in de volgende passages! 

1. Een zekere "re mode Hing" van de Raad van Europa zodat haar 
organen dienst kunnen doen als de organismen van de K.S.G», 
de E.D.G. en enige toekomstige organisatie van dezelfde 
structuur en lidmaatschap. Deze suggestie kan moeilijk an
ders worden opgevat en zo is zij ook door Minister Schuman 
begaepen, dan het scheppen van een mogelijkheid tot integra
tie van "partiële gemeenschappen" in de Raad van Europa. 

2. Een onderzoek naar de tot stand te brengen verhouding tussen 
de R.v.E., vergaderende met vertegenwoordigers van haar vijf
tien Leden, en een R.v.E. optredende met een beperkter lid
maatschap overeenkomende met dat van de E.D.G. en de K.S.G» 
Mr. Eden vertrouwt dat een bevredigend twee-zuilen-systeem 
zal kunnen worden uitgewerkt, zodanig dat de R.v.E. zijn 
werkzaamheden als organisatie voor intergouvernementele sa
menwerking kan vartzetten. Evenals in recommandatie Ko.4 van 
Aug. 1950 van de Assemblee en in zekere zin als in Hoofd
stuk X van het ontwerp-statuut is geschied, gaan de Britse 
voorstellen van de gedachte/uit, dat zowel het Comité van Mi
nisters als de Assemblee in bepaalde gevallen in zekere zin 
bijeenkomen op een zesmogendheden-basis. 
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3« Hiermede zou, aldus de Br i tse u i t eenze t t i ng , o.nu worden be«» 
r e i k t da t : 

a . de Raad van Europa een integrerend onderdeel zou worden 
van de Europese Gene enschap. In deze vorm l i j k t deze ge
dachte n i e t j u i s t ; eerder zou kunnen worden gesteld dat 
de Raad van Europa in de d r ie j aa r van haar bestaan reeds 
geworden i s een integrerend onderdeel van de Europese Ge
meenschap in ruime z in , doch dat b i j verwezenlijking der 
Br i t se voors te l l en zoals deze moeten worden geïnterpreteerd 
de prae-federale functionele gemeenschappen een integrerend 
onderdeel zouden worden van de Raad van Europa, 

b . de K.S.G. en de E.D.G. een kant -en-klare apparatuur t e r be
schikking zouden k r i j g e n . Deze opmerking i s s lech ts j u i s t 
indien inderdaad t o t een wel ^eer ingrijpende "remode11ing" 
van het S ta tuu t van de Raad van Europa wordt overgegaan. 

c . de mogelijkheid wordt geopend voor landen a l s het Verenigd 
Koninkrijk, wier doel het i s om een nauwe band met de Euro
pese Geneenschap t o t stand t e brengen, om op doeltreffende 
wijze te worden geassocieerd met zowel de parlementaire en 
min i s t e r i e l e i n s t e l l i n g e n dezer gemeenschap a l s met de u i t 
voerende organen daarvan. 

Het kan dan ook geen verwondering wekken dat de Commissie 
van Algemene iaken van de Assemblee, in kennis gesteld van de 
Br i t se voo r s t e l l en , in een formele r e s o l u t i e # h a a r grote s a t i s 
f a c t i e u i t sp r eek t en onmiddelli jk de Assemblee-recommandaties 
(1950) 1 en 4 , alsmede Hoofdstuk VII van het ontwerp-statuut in 
her inner ing brengt , welke - zoals z i j t e r e c h t opmerkt - immers 
reeds a l t e rna t i eve uitwerkingen inhouden van de Br i t se voor s t e l 
l en . 

Be nader uitgewerkte Br i t se v o o r s t e l l e n . 
In een te *s-Gravenhage op 17 dezer aangeboden memorandum 

geeft het Poreign Office een nadere uitwerking van Eden's ver
k la r ing t e r 10e z i t t i n g van het Comité van Min is te r s . 

Kon deze e igen l i j k n i e t anders dan de verwachting wekken dat 
de B r i t t e n het S t a tuu t van de Raad van Europa zodanig wensten t e 
"remodelieren" dat supranat ionale doelgemeenschappen zouden func-
t ionneren a l s onderdeel van de Raad van Europa, het huidige me-
morandum sche t s t s l ech t s - en dan nog zeer vagel i jk -' de contou
ren van een "half-way house". 

In de aanhef van de tweede paragraaf van het hiernevensgaan-
de memorandum s t a a t dat Eden's voorstel -behelsde dat de Raad van 
Europa "should be remodelied so that i t s organs could serve as 
the m i n i s t e r i a l and parliamentary i n s t i t u t i o n s of the Schuman 
plan e t c " . De q u a l i f i c a t i e " m i n i s t e r i a l and parliamentary" i s 
echter nieuw en beperkt in belangri jke mate de re ikwijdte van de 
onderhavige voors te l len . Aan Eden's verdere verklaringen d a t , dooi 
de Gespecialiseerde A u t o r i t e i t e n . i n het kader van de Raad van 
Europa te p laa t sen , deze een kant -en-klare apparatuur t e r be
schikking zouden kr i jgen en dat het daarenboven wel l icht moge
l i j k zou z i jn niet-deeInemende landen middels de Raad van Europa 
te associëren n i e t a l l een met de min i s t e r i ë l e en parlementaire , 
doch ook met de executieve organen, wordt in het memorandum n ie t 
meer gerefereerd . 

Het memorandum behels t het voors te l om b i j protocol in de 
Raad van Europa de mogelijkheid te openen om het Comité van Mi
n i s t e r s en de Raadgevende Vergadering tevens te doen z i jn r e sp . 
de min is te r ië le en parlementaire i n s t e l l i ngen van Europese Ge-
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specialiseerde Autoriteiten, waartoe de beide organen van de 
Raad van Europa, naast in voltallige "zitting, zouden moeten kun
nen bijeenkomen op beperkter, t.w. "zes-Mogendheden"-basis. Op 
deze basis zouden het echter het Comité van Ministers en de 
Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa zijn, die de vol-i 
ledige bevoegdheden zouden uitoefenen bij de betrekkelijke ver
dragen toegekend aan de ministeriële en parlementaire organen va 
resp. de Europese Gemeenschap voor Steenkool en Staal en de Eu
ropese Defensie Gemeenschap. De beraadslagingen van het Comité 
van Ministers en de Raadgevende Vergadering op beperkte basis 
ter uitoefening van laatstbedoelde bevoegdheden zouden echter 
niet worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de andere Le
den van de Raad van Europa. Daarenboven stelt Groot-Britanniè'. 
een vrijwel algehele versmelting van het secretariaat van de 
Raad van Europa met dat van de K.S.G. voor, terwijl ook het 
E.D.G.-secretariaat rechtstreeks verantwoordelijk zou zijn aan 
de Secretaris Generaal van eerstbedoelde organisatie. 

De Britse voorstellen in hun huidige vorm vertonen derhalve 
nog overeenkomst met aanbeveling Ko.(1950) 4 van de Assemblee. 

Voorlopige interne reactie» 

Overeenkomstige gedachtenvorming op ambtelijk niveau in ver 
schillende Staten-leden bewoog zich reeds enige tijd in de rich
ting van een afbakenen van de toekomstige positie van de Raad 
van Europa zodanig, dat met behoud van de huidige taak als or
ganisatie voor intergouvernementele samenwerking op vrijwel on
begrensd gebied, de^e instelling een organische band zou vormen 
tussen de zich op federatieve grondslag nauwer aaneensluitende 
Europese landen en de overige leden van de Raad. Slechts weini
gen zal hierbij echter voor ogen hebben gestaan de mogelijkheid 
om het Comité van Ministers en de Raadgevende Vergadering zelve 
tevens te doen optreden als resp. de beherende en controlerende 
organen van Gesp. Autoriteiten. 

Nu het niet meer aan enige twijfel onderhevig is dat Groot-
Britannië en de Scandinavische landen niet zullen participeren 
aan federale integratievormen, lijkt het de vraag of de gedachte 
om doelgemeenschappen te plaatsen in het kader van de Raad van 
Europa wel een gelukkige is. Naar het voorkomt moet e.erder wor
den gevreesd dat de nadelen van een zodanige, geforceerd aan
doende constructie, de voordelen zullen overtreffen. Hoe meer in
vloed men aan de niet-deelnemers op gang van zaken schenkt, hoe 
minder kans er bestaat, dat de kring der deelnemers zich gaat 
uitbreiden, hetgeen voor een verdere, ontwikkeling van de integra 
tie toch volstrekt noodzakelijk is. Aangezien het Nederlandse 
doel moet blijven het raam van de thans tot zes landen beperkte 
doelgemeenschappen te verruimen, dient alles te worden gedaan 
om andere leden van de Raad van Europa te bewegen tot deelneming 
hetgeen alleen kan wanneer de zes zelfs tamelijk krachtig naar 
buiten optreden, maar niet als men a.h.w. iedereen om niet en 
zonder meer het eigen eerstgeboorterecht wil schenken. Men moet 
dus een duidelijk onderscheid handhaven tussen de positie van de 
landen die wel verder langs de weg van doelverbanden willen in
tegreren en tenslotte een federatie vormen en de landen, die dit 
in wezen niet willen en daardoor de anderen hebben gedwongen met 
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het romp-Europa te beginnen. 
Wat het juridische aspect betreft'mag niet uit het oog wor

den verloren, dat zowel de Assemblee als het Comité van Ministens 
ter uitoefening van de taken hen opgedragen bij het K.S.G.- of 
het E.D.G.-verdrag op beperkte basis bijeenkomend?,niet wel kun
nen worden beschouwd als een sub-commissie van de voltallige 
organen. Imners, de beperkte colleges zouden niet beogen een 
aan de voltallige vergadering toekomende'bevoegdheid nader uit 
te werken en dagelijks uit te oefenen, doch zouden zelve be
schikken over geheel andere en in menig opzicht veel verder rei
kende bevoegdheden dan de voltallige organen van de Raad van 
Europa. 

Uit een gezichtspunt van practische dobrvoerbaarheid lijken 
de obstakels, welke de realisatie der Britse voorstellen in de 
weg staan, het geringst voor wat betreft de vereenzelviging der 
parlementaire organen, doch ook hier vermag niet onmiddellijk te 
worden geconstateerd welke voordelen de voorgestelde constructie 
biedt boven de in principe door alle betrokken partijen reeds 
aanvaarde personele unie tussen de Assemblee's van de Raad van 
Europa, de K.S.G. en de E.D.G. Het ontwerp-E.D.G.-verdrag bepaalt 
reeds dat de "Leger-assemblee" dezelfde zal zjjn als de Gemeen
schappelijke Vergadering van de K.S.G. met dien verstande dat 
Frankrijk, Italië en Duitsland hierin ieder drie extra vertegen
woordigers zullen hebben. Het protocol van het Schuraan-verdrag 
voorziet in de wenselijkheid om de leden van het parlementaire 
orgaan van de K.S.G. te kiezen uit de parlementaire vertegen
woordigers naar de Straatsburgse Assemblee. Weliswaar hebben 
voor Nederland, België en Luxemburg in de Schuman-asseinblée, en 
vóór Frankrijk, Italië en Duitsland in de Leger-assemblée meer 
onderdanen zitting dan in de Raadgevende Vergadering van de 
Raad van Europa,- doch het ligt voor de hand deze additionele 
vertegenwoordigers aan te wijzen uit de zgn. sugiéants, welke 
in de practijk een even werkzaam aandeel aan de arbeid van de 
Raad van Europa hebben als de leden van de Assemblee zelve. 
Mochten t.z.t. de vertegenwoordigers naar de Leger-assemblee 
rechtstreeks worden gekozen, dan a u het inderdaad aanbeveling 
kunnen verdienen dezelfde procedure te volgen voor de aanwijzing 
van de leden van de Raadgevende Vergadering in Straatsburg, 

De inderdaad alleszins wenselijk lijkende personele unie 
tussen de parlementaire organen zou kunnen worden aangevuld met 
de bepaling dat de Assemblee's der Gespecialiseerde Autoritei
ten zullen vergaderen te Straatsburg onder gebruikmaking.van 
de faciliteiten die de Raad van Europa gaarne zal bieden. Naast 
in het oog springende voordelen van praktische aard zou hier
mede een grote mate, ̂ o niet algehele unificatie van de grif
fie 's en vertolkersdiensten mogelijk worden. 

Hoewel derhalve aan een nauwe liaison, in de vorm van'een 
personele unie tussen de drie parlementaire organen, de voor
keur wordt gegeven, behoeven tegen de Britse voorstellen, voor
zover zij de unificatie der assemblee's betreffen, zeker geen 
overwegende bezwaren te bestaan. 

Moeilijker voor verwezenlijking vatbaar lijken de Britse 
voorstellen waar zij een unificatie der ministeriële organen 
beogen. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa be-
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staat, het Saargebied bulten beschouwing gelaten, uit 14 Minis
ters van Buitenlands© Zakenj in de Ministeriele Raad van de 
K.S.G. zullen waarschijnlijk in de eerste plaats fitting hebben 
zes Ministers van Economische Zaken, in die van de E.D.G. zes 
Ministers van Defensie. Niet alleen de samenstelling der minis
teriële organen is derhalve een andere, doch de deelnemende lan
den worden hierin ook door andsre kabinetsleden vertegenwoordigd, 
Zowel de besluitvormen als de besluitvorming (stemmenweging!) 
verschillen aanmerkelijk. De taak en bevoegdheden liggen op een 
geheel ander terrein enjsijn verschillend in reikwijdte. Het op
treden van de ministeriele raden in de Gespecialiseerde Autori
teiten is daarenboven slechts denkbaar in nauwe samenhang met 
het functionneren der Hoge Autoriteiten%#Al dit overwegende lijrt 
het moeilijk vol te houden dat formeel één en hetzelfde college, 
t.w. het Comité van Ministers van de Raad van Europa, in drie 
verschillende hoedanigheden optreedt. 

Wat de suggestie voor het eventueel doen bijwonen van zit
tingen van de Ministeriële Raden der Gespecialiseerde Autoritei
ten door Ministers^niet-deelnemende landen betreft, moge worden 
opgemerkt dat de vergaderingen van de ministeriële organen uiter
aard een strikt geheim karakter zullen hebben. Het lijkt niet 
wel mogelijk dat hieraan wordt deelgenomen door vertegenwoordi
gers van landen, die niet door toetreding tot de doelverbanden 
de rechten en verplichtingen daarvan aanvaarden. 

Aangezien het coördinatie-punt van het buitenlands beleid 
echter bi^ de Ministers van Buitenlandse Zaken ligt, zal het in 
het Comité van Ministers mogelijk zijn in algemene zin van ge
dachten te wisselen over de Gespecialiseerde Autoriteiten en 
kan dit Comité een zekere coördinerende functie vérvullen. Dit 
laatste geldt mutatis mutandis eveneens voor de Raad van de 
0.£> .E.C. 

Blijft de vraag van een unificatie der secretariaten. Zowel 
uit de opzet der K.S.G. als van de E.D.G. blijkt, dat de organen 
dezer gemeenschappen waarschijnlijk ieder over een min of ne er 
zelfstandig administratief apparaat zullen moeten beschikken, 
bestaande uit onderdanen der deelnemende landen en gespeciali
seerd op de bijzondere taak die het heeft te vervullen. De Raad 
van Europa heeft éé n secretariaat voor de drie. organen, zij het 
dat een deel van het Secretariaat meer in het bijzonder de As
semblee ten dienste staat. Dit deel zou n.h.v., zo nodig ietwat 
aangevüd, zeer wel kunnen optreden als griffie voor de parle
mentaire organen der Gespecialiseerde Auxoriteiten. Voor het 
overige lijkt unificatie der secretariaten niet wel mogelijk. 

Bovenstaande critische beschouwing neemt niet weg dat het 
wenselijk blijft na te gaan op welke wijze bij het optreden van 
Gespecialiseerde Autoriteiten kunnen worden geassocieerd, zowel 
andere daarvoor in aanmerking komende organisaties voor intra-
Europese samenwerking, als niet aan de prae-federale integratie-
vormen deelnemende, doch stellig tot de West Europese gemeen
schap in ruimere zin behorende landen. 

Voor zover het de Raad van Europa betraft openen de resolu
tie betreffende Gespecialiseerde Autoriteiten en het desbètref fee 
protocol van het Schuman-verdrag hiertoe reeds ruime mogelijk
heden. Gewezen moge o.m. worden op het geheel der bepalingen in-
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zake de aanbieding van jaarlijkse rapporten, het uitbrengen van 
aanbevelingen en het formuleren van een'reactie daarop. Door de 
regelmatige ontvangst en discussie van rapporten en de mogelijk
heid om adviezen uit te brengen, kan de Assemblee ook een coördi
nerende functie met betrekking tot de verschillende organisaties 
uitoefenen, 

.Hier rijst de vraag of over aanbevelingen de activiteiten 
der Gespecialiseerde Autoriteiten betreffende alle Assemblee-
leden moeten stemmen, dan wel uitsluitend de onderdanen van de 
deelnemende landen. Het lijkt juister dit stemrecht niet te be
perken tot laatsbedoelde, die immers in het parlementaire orgaan 
der doelverbanden reeds gelegenheid hebben gedetailleerde cri-
tiek uit te oefenen. Aan de in de vorm van"aanbevelingen "geklede 
opmerkingen van de Raadgevende Vergadering te Straatsburg zijn 
voor de organen der Gespecialiseerde Autoriteiten uiteraard ge
nerlei constitutionele consequenties verbonden. 

]JEU/WS, ̂ 2 April twfe'2 
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