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Bij de aanbieding van het memo
randum van 11 December werd aangetekend, dat de 
Nederlandse Regering meende zich voorshands te 
moeten beperken tot besproking van de daarin behan
delde aspecten van het vraagstuk van het vormen 
ener ^.P.G» Beschouwing van problemen van organisa
torische aard zal eerst met vracht kunnen geschieden, 
wanneer in beginsel overeenstemming; is boreikt 
omtrent de competenties en bevoegdheden, welke aan 
een h.P.G. zullen dienen te worden 'toegekend, ten
einde het doel te kunnen bereiken, dat met de 
instelling van een zodanige Gemeenschap wordt beoogd 
Voor het ogenblik meent de Regering te moeten 
volstaan met nog byzondere aandacht te vragen voor 
het vereiste, dat ten volle rekening zal dienen te 
worden gehouden/met de behoeften / mogelijkheden, 
welke in de verschillende stadia van ontwikkeling 
bestaan. ; 

hierzijds zal de .o.P.G. over 
voldoende bevoegdheden moeten ;icunnen beschikken om 
zelfstandig maatregelen to trqifen tot bevordering 
van de Europese integratie. Anderzijds zail het 
echter niet mogelijk zijn om aan de ü'.P.Gl meer 
bevoegdheden toe te kennen dan verenigba^ is te 
aohten met de verantwoordelijkheid welke de regerin
gen der deelnemende staten behouden voor het beleid 
op het nog niet ^integreerde gebied. 

Ook de interne bevoegdheids
verdeling en de structuur zuilen in overeenstemming 
dienen te zijn met het karakter van een zich 
ontwikkelende organisatie. Het is te verwaeaten dat 
redurende de ^eriode van ontwikkeling essentiële 
betekenis moet worden geneent aan een stabiel en 
voortvarend beleid van het executieve orgaan. ...et 
dit vereiste zal rekening dienen te worden gemouden 
bij de regeling va» de samenstelling van het 
executieve orgaan, zomede van de verhouding van dit 
orgaan tot het parlement. 
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De structuur van het parlementair I 
orgaan zal evenredig dienen te zijn aan de functie, 
welke dit orgaan in het raam der ontworpen gemeen
schap zal vervuilen. Ook in dit opzicht zal het 
stadium der ontwikkeling van belang zijn. naarmate 
de competenties en bevoegdheden van de Gemeenschap 
zich uitbreiden, zal ook de rol, welke het parlement 
ter behartiging van de belangen der volken heeft te 
vervullen, belcüigrijker worden. 

Aan reentstreekse verkiezing van 
de leden van de volksvertegenwoordigingen zouden 
onder de bestaande omstandigheden overwegende beswa
ren zijn verbonden. Zolang nog niet is gebleken, dat 
internationale partijvorming praktisch te verwezen
lijken is, zal niet kunnen worden verwacht, 
dat het parlement der E.P 0G. het karakter verkrijgt 
van een Europese volksvertegenwoordiging. De 
mogelijkheid tot het opstellen van programma's, 
waarop internationale partijvorming zou Kunnen 
gescnieden, ontbreekt. Gelijk de ervaring heeft 
geleerd kan zelfs niet gesproken worden van gelijk 
gericht politiek inzicht ten aanzien van concrete 
internationale problemen tussen de op min of meer 
overeenkomstige beginselen gebaseerde nationale 
politieke partijen. Slechts de eömiainistische par
tijen in de verschillende landen Kunnen, dank zij 
het centrale dirigisme, waaraan zij zijn onderworpen, 
geacht worden overeenkomstige politieke inzichten 
te vertolken. Zolang tussen de betrokken landen 
zelfs geen volledig vrij verkeer mogelijk is, 
waardoor het besef, dat zij deel uitmaken van een 
samenhangend geheel, zich kan ontwikkelen, zuilen 
rechtstreeks verkiezingen in wezen slechts kunnen 
leiden tot de vorming van een parlement, waarin de 
onder de afzonderlijke volken levende opvattingen 
tot uiting worden gebracht. Voor het vervuilen van 
deze functie lijkt een afvaardiging uit de 
nationale parlementen meer geëigend dan een â jatal 
•i nrH vi ri-npp 1 reko^en personen. 
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Ook OQ andere redenen is het 

gewenst voorlopig deze Kanier te doen samenstellen 

uit afgevaardigden der nationale parienenten. Se 

coördinatie, welke aldus tussen het Europese parle

ment en de nationale parlementen kan worden tot 

stand gebracht, verdient uit systematische en prak

tische overwegingen aanbeveling, gezien de grote 

invloed, die de nationale parlementen op de gang 

van zaken suilen behouden, ilet moet van belang worde 

geacht vooral in de eerste jaren de ongewenste 

consequenteis van een tegenstelling tussen het 

Europese parlement en de nationale parlementen te 

voorkomen. Het is moeilijk een bepaalde termijn te 

stellen voor het bereiken van het stadium van 

ontwikkeling der belangengemeenschap en van het 

daarmede nauw verbonden saamhorigheidsbesef, waarin 

recnt3treeks verkiezingen mogelijk kunnen worden 

geacht. Zodanige tijdsbepaling schijnt ook niet 

nodig, aangezien in het algemeen de mogelijkheid 

open dient te staan tot herziening van het verdrag, 

zodra gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding 

5 ' even. 

I let —be+rekkjrflg lol du invoering 

van een-Iwec-kaaer otelibel val/i3p^t"éJÏÏIèrlLerr, dat 

edurende de periode,' waarin JLJI het Jomité" van 

finisters de taai: toevalt ovi het beleid op de ge-

integroerde en de nog onde/ de nationale verantwoor 

delijkheid gebleven niet-/eintegreerde gebieden te 

harmoniseren, aan een ïwéede kamer niet dezelfde 

taaie kan worden toeged;/.it, araigesien anders een 

ongewenste doublure zo/i ontstaany£pe instelling van 

een ïweude Kamer, we^ke het karakter van aen 

federale -Jenaat sou Aragen, zou uor3t in een 

volledig federatief regeringsapparaat 0 V ^ ^ J n p l a ^ 

zl&Tfln de periode van ontwikkeling kan maar het 
oerdeel der bederlandse ,egering gevoeglijk met een 

enkele Kamer van afgevaardigden worden volstaan. 

3 J | 
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Terecht wordt grote waarde 
toegekend aan de rol, welke het parlementair orgaan 
kan vervullen in de ontwikkeling van het saamhorig-
heidsbesef onder de volken van J-.iropa. Daarbij raag 
echter niet uit het oog worden verloren, dat het 
Juropese parlement niet alleen het voorwerp van 
byzondere belangstelling, doch OOK van critiek zal 
zijn. Wanneer overschatting van de re'öle mogelijk
heden tot het organiseren van een huropese volks
vertegenwoordiging zou leiden tot teleurstelling 
van de nooggespannen verwachtingen der publieke 
opinie, zouden de bijkans onmisbare diensten, welke 
het parlement aan de Europese gedachte zou kunnen 
bewijzen, moeten worden ontbeerd. 
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