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I. Inleiding en Algemene Beschouwing. 

Van 6 t/m 10 Maart 1 9 5 3 vond in het gebouw van de 
Raad van Europa te Straatsburg de laatste officiële zitting 
plaats van de Assemblee ad hoe, welke krachtens de aanvaarde 
uitnodiging uiterlijk 10 dezer aan de Ministers van Buiten
landse Zaken der zes aan de K.S.G. deelnemende landen een 
ontwerp voor een Europese Politieke Gemeenschap zou moeten 
aanbieden. Ingevolge verhindering van Minister Bidault om op 
10 Maart in Straatsburg aanwezig te zijn, moest de overhan
diging van het ontwerp-Verdrag reeds de negende zijn beslag 
krijgen. Hoewel zulks aan de plechtigheid van deze gebeurtenis 
niet heeft afgedaan, kreeg deze een symbolisch karakter: de 

r e e d s lang gevoelde tijdnood bleek van dien aard, dat e r niet 
—v nog een een etmaal af kon. De 10de Maart heeft de Assemblee 

ad hoe nog de laatste hand gelegd aan het ontwerp-Verdrag, 
dat omstreeks 18 d e z e r in gedrukte vorm in handen der Rege
ringen zal zijn. 

Bij de aanvang d e z e r Züfcing vond de Assemblee een 
ditmaal artikelsgewijze opgesteld ontwerp van haar Constitu
tionele Commissie voor zich, dat werd ingeleid door de Heer 
von Brentano en de verschillende rapporteurs. Hoewel in de 
loop der zitting circa 120 schriftelijke amendementen zijn 
ingediend, bleek de onderlinge solidariteit en het prestige 
der leden de Constitutionele Commissie zo groot, dat slechts 
een klein deel werd aanvaard; het ontwerp, zoals voorgelegd 
door de Commissie, is dan ook niet ingrijpend gewijzigd. 

Hoewel het voor een gedetailleerde beschouwing van 
het ontwerp te vroeg is, kan worden geconstateerd, dat de As
semblee ad hoe een zeer moeilijke opdracht binnen de gestelde, 
geenszins ruim bemeten termijn heeft volbracht. Indien daarbij 
in aanmerking wordt genomen, dat de Raadgevende Vergadering 
van de Raad van Europa - althans tot Mei 1 9 5 2 - het probleem 
steeds heeft gezien in termen van een subordinatie van de 
Europese Defensie Gemeenschap aan een Europese Politieke Auto
riteit wier bevoegdheden strikt beperkt zouden blijven tot 
de gemeenschappelijke verdediging, terwijl door de Assemblee 
ad hoe, de meeste leden waarvan tevens deel uitmaken van de 
Raadgevende Vergadering voornoemd, thans een uitspraak is ge
daan ten gunste van de instelling van een Europese Gemeenschap, 
welke desnoods onafhankelijk van de ratificatie van het E.D.G. 
verdrag in werking zou kunnen treden, kan men zich reken
schap geven van de evolutie, welke de gehele conceptie der 
Europese samenwerking op supra-nationale basis in de loop van 
één jaar bij vooraanstaande politici heeft ondergaan. 

Deze ontwikkeling is niets steeds een door de 
meerderheid der Assemblée-leden bewust gewilde geweest, doch -
zoals ook steeds van Nederlandse zijde is volgehouden - bleek 
zij een onvermijdelijke. Hoe geruisloos in de laatste phase 
deze kentering haar uitdrukking vond, moge blijken uit het 
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feit, dat de in de loop van Februari door het zgn. redactie-
comité op eigen gezag genomen beslissing om de titel te wijzi
gen van Europese Politieke Gemeenschap in die van Europese 
Gemeenschap tout court, nauwelijks enige reactie heeft opge
roepen ! 

In de loop van deze zitting werd van verschillende 
zijden de hoop uitgesproken, dat de onvolkomenheden, welke het 
ontwerp-Verdrag naar de mening der respectievelijke sprekers 
aankleefden, bij de behandeling op regeringsniveau zouden wor
den geredresseerd. Professor Dehousse, hoofdrapporteur, sprak 
eveneens in deze geest. Ook in dit opzicht heeft de opvatting 
van vele Assemblée-leden derhalve een wijziging ondergaan. Immers, 
nog bij het einde van de Januari-zitting kon de Heer DdJïousse, 
zonder tegenwerpingen te ontmoeten, verklaren, dat de enige taak 
der Regeringen rcet betrekking tot het ontwerp-Verdrag 3.P.G., 
zou zijn gelegen in het plaatsen van hun handtekening op het 
begeleidende schrijven waarmede dit ter goedkeuring aan de natio
nale Parlementen zou worden aangeboden. 

De tijdens deze zitting aan de dag getreden tendenzen 
verschilden voor het overige slechts gradueel van hetgeen bij 
vorige gelegenheden kon worden v/aargenomen. Iedere verdere stap 
ter concretisering van de economische bevoegdheden der Gemeen
schap blijft op verzet van Franse zijde stuiten, een verzet dat 
ook ditmaal gedeeltelijk kon worden doorbroken. Van de kant van 
de Mouvement Républicain Populaire stammen de restrictieve pre
ciseringen met betrekking tot de taak der Gemeenschap op het ge
bied der buitenlandse politiek. Zo is de desbetreffende passage 
in artikel 2 veranderd van: "D'assurer la coordia)n.tion de la 
politique extérieure des Etats membres" in "d'assurer, dans les 
questions susceptibles d'engager l'existence, la sécurité ou 
la prospérité de la Communauté, la coordination de la politique 
extérieure des Etats membres". De twee andere artikelen in het 
ontwerp, welke met deze passage verband houden, zijn overeenkom
stig gewijzigd. Naar het voorkomt heeft de restrictieve Franse 
tendens ditmaal tot een verbetering geleid. 

Van de zijde der R.P.F. werd wederom een uitvoerig 
pleidooi gehouden voor een associatie van Staten als fundament 
der iüuropese samenwerking, doch de S. F. 1.0. (Franse socialisten) 
heeft op deze zitting zijn militant verzet laten vatren en in 
het algemeen nog slechts een passive houding ingenomen. De Voor
zitter van de Belgische Senaat, Struye, heeft na een vergeefse 
poging om in artikel 1 te doen schrappen de woorden: "elle (de 
Gemeenschap) est indissoluble" en na verwerping van enige andere 
ingrijpende amendementen, afgezien van verdere deelname aan de 
laatste phase der werkzaamheden. 

Von Brentano legde er de nadruk op, dat niet gestreefd 
is naar het ontwerpen van een federatie of confederatie, maar van 
een Gemeenschap, een constructie sui generis, welke niet uit
sluitend naar de maatstaf van het klassieke staatsrecht mocht 
worden beoordeeld. 

De Heer Dehousse keerde zich tegen eventuele w'ijzigings 
voorstellen, welke zouden zijn ingegeven door de overweging, dat 
de ontworpen constructie niet aanvaardbaar zou blijken voor de 
Regeringen. Het leek hem juister te dezen aanzien het standpunt 
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. te huldigen, waarop men zich zovaak van regeringszijde beroept, 
en de verantwoordelijkheden gescheiden te houden. De Assemblée 
ad hoe diende haar eigen overtuiging tot uitdrukking te brengen 
in het aan te bieden advies; aan de Ministers kwam de verant
woordelijkheid toe voor de eventuele modificatie. Aan het einde 
van zijn uitvoerige, maar zeer heldere toelichting op het aan de 
Assemblée ad hoe voorgelegde ontwerp, verzocht Dehousse de 
Vergadering zich uit te spreken over de proporties van dit bouw
werk en daarbij in gedachte te dragen de woorden van Saint-
Exupéry: "Celui qui, dans la cathédrale bâtie, brigue une place 
de sacristain est déjà un vaincu; mais celui, qui, dans la 
cathédrale à bStir, en por"Çe la plan dans son coeur, est déjà 
un vainqueur". 

De Heer Delbos (Radical Socialiste) liet zich ditmaal 
zeer positief uit over het geheel, dat hij "à peu près accep-. 
table" achtte. Hij meende dat het ontwerp een aanvaardbaar com— 

• promis inhield tussen de these der maximalisten en die der 
minimalisten. In het bijzonder tot de Nederlanders wilde hij 
zeggen, dat hij van mening, was, dat de door hen voorgestelde 
oplossingen uiteindelijk hun beslag zouden moeten krijgen, doch 
dat zij van hun kant wat meer rekening zouden moeten houden met 
nationale gevoeligheden, alsmede met het verzet van mensen en de 
natuurlijke weerstand, welke bij de invoering van ingrijpende 
nieuwe gedachten steeds dienden te worden overwonnen. 

Zowel bij de algemene beschouwingen, als bij de be
handeling der economische paragrafen, werd van Nederlandse zijde 
opnieuw gepleit voor het in het Verdrag opnemen van garanties 
in die zin, dat de Gemeenschap binnen te stellen termijnen ook 
daadwerkelijk gebruik zou maken van de haar toe te kennen be
voegdheden. 

Na drie dagen van ingespannen arbeid vond op 9 Maart 
te 7 uur de plechtige aanbieding plaats van het gedeeltelijke 
ontwerp-Verdrag aan de zes Ministers van Buitenlandse Zaken. 
Voor de bij deze gelegenheid door Spaak en Bidault uitgesproken 
redes moge worden verwezen naar het Verslag van de Conferentie 
van de Ministers van Buitenlandse Zaken des zes aan de K.S.G. 
deelnemende landen van 9 Maart 11. 

Dinsdagavond omstreeks half negen waren alle para
grafen behandeld en werden van verschillende zijden stern-moti
veringen gegeven, voorafgegaan door een verklaring van Lord 
John Hope namens de Britse waarnemers, die de werkzaamheden der 
Assemblee ad hoc en hare commissies hadden gevolgd. Lord John 
Hope achtte het ontwerp-verdrag een uitstekend document en 
meende, dat de daarin opgenomen bepalingen terzake van de moge
lijkheid van associatie van derde landen en de liaison met de 
R-^ad van europa, G-root-Britanniè" in alle opzichten zouden be
vredigen. Hij liet echter niet na er op te wijzen, dat deze 
groeiende ouropese Gemeenschap zich bepaald diende te plaatsen 
in het kader van het Noord-Atlantische Verdrag, en dat de tot
standkoming dezer Gemeenschap niet zou mogen leiden tot de con
ceptie van een "derde macht": 'zulks achtte hij even tragisch 
als een Amerikaans abandonnement van Europa. 

- De -
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De 72-jarige Franse Senator, Jean Maroger, lid van 
de Partij der Onafhankelijke Republikeinen, nam de rol van 
censor op zich, doch deed zulks op dusdanige anti-Duitse en 
chauvinistisch Franse wijze, dat zijn opmerkelijke verklaring 
bepaald gênant moest worden geacht voor de overige Franse ver
tegenwoordigers. Het Europa, waaraan hij zijn goedkeuring kon 
geven, kon slechts tot hoofdstad Parijs en als officiële taal 
het Frans hebben, zo verklaarde hij en hij eindigde met de 
lyrische, doch hier minder opportune woorden van Victor Hugo: 
"La France peut mourir, mais elle mourra comme les dieux: 
dans la transfiguration, et elle deviendra Surope." 

De waarschijnlijk niet zo kwaad bedoelde verklaring 
van de Heer Maroger leidde tot een drietal levendige, doch 
waardige reacties van respectievelijk de Duitser Strauss (C.S.U.) 
en de Fransen Faure (Rad.Soc.) en Teitgen (M.R.P.)- Laatstgenoem— 
de vroeg zich af wat wel de reactie van de Assemblee ad hoe zou 
zijn geweest, indien zij een soortgelijke rede had moeten aan
horen in het Duits. 

De Heer Vixseboxse gaf namens de gehele Nederlandse 
delegatie een stern-motivering, de volledige tekst waarvan als 
bijlage 1 hierbij is gevoegd. 

Het gehele ontwerp-Verdrag in stemming gebracht werd 
aangenomen met 50 stemmen vóór bij 5 onthoudingen. Hierbij 
dient echter te worden aangetekend, dat deze stemmingsuitslag 
een geflatteerd "beeld geeft van de verhouding der meningen over 
het onderhavige ontwerp-Verdrag in zijn huidige^ Als bijlage 3 
gaat hiernevens een nominale opgave van de uitgebrachte stemmen, 
waaruit bijv. moge blijken, dat de Franse Socialisten zich 
hebben onthouden. Doch niet blijkt hieruit, dat de Gaullisten, 
hoewel aanwezig, niet aan de stemming hebben willen deelnemen, 
evenmin als de Italiaanse Liberaal G-iovanni. De Rassemblement 
du Peuple Francais kan geacht worden in feite scherp' gekant te 
zijn tegen het onderhavige project, evenals de machtige Sozia-
lisftische Partei Deutschlands, wier zeven plaatsen in de Assem
blee ad hoe van de aanvang af aan onbezet zijn gebleven. Voorts 
hebben nog een twintigtal afgevaardigden aan het appèl ontbroken, 
waarvan echter slechts een enkele, zoals Struye, om principiële 
redenen. 

Na de stemming over het ontwerp-Verdrag werd de hier-
./o nevens als bijlage 2 gaande Resolutie zonder discussie aanvaard. 

Hierbij prolongeert de Assemblee ad hoe haar bestaan unilateraal 
en zonder formeel mandaat, terwijl BÍJ aan haar Constitutionele 
Commissie en het Presidium opdraagt de Regeringsactiviteit met 
betrekking tot het ontwerp-Verdrag te volgen en de door de As-
semblée-leden opgedane ervaring desgevraagd ter beschikking te 
stellen van de Ministers. Uit de rede van 3idault op 9 dezer zal 
de Assemblee niet de indruk 'hebben gekregen dat deze met dit 
aanbod zeer was ingenomen. 

Dank zij de interventie van Maroger bleek de Voorzitter 
Spaak voldoende geprikkeld om één van die magistrale redevoeringen 
uit te spreken, waarmede hij reeds zo vaak zijn gehoor heeft ge
passioneerd. Bij het einde van de eerste étappe van deze histo
rische arbeid had het emotionele element in de slotrede ook zeker 
niet geheel mogen ontbreken. 

1 / 
/_vorm 
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Hieronder zullen de belangrijkste wijzigingen, welke 
door de Assemblee ad hoe in het ontwerp-Verdrag zijn aangebracht, 
alsmede enkele markante passages uit de debatten worden gerele
veerd. 

II. Vertegenwoordiging Saar-gebied. 

Het is met het na lange en moeizame onderhandelingen 
bereikte compromis inzake een voorlopige regeling voor de verte
genwoordiging van het Saargebied in de parlementaire instellin
gen van de üuropese Gemeenschap niet gegaan zoals de Constitu
tionele Commissie had gehoopt. Zoals bekend hield de vorige 
maand te Parijs bereikte oplossing in, dat vooruitlopende op de 
definitieve regeling van het Saar-statuut en zonder te dezen aan
zien te prejudiciëren, de bevolking van het Saargebied een nader 
door de Ministers overeen te komen aantal - afgevaardigden zou heb
ben in de Volkskamer, alsmede drie vertegenwoordigers in de Se
naat. Zowel de afgevaardigden naar de Volkskamer als die naar de 
Senaat, zouden rechtstreeks worden gekozen met inachtneming van 
de bepalingen van het ontwerp-Verdrag inzake de verkiezing van 
de leden der Volkskamer in de andere deelgebieden en conform na
dere modaliteiten, waarover vóór de ratificatie van het onder
havige Verdrag overeenstemming zou moeten zijn bereikt tussen de 
Saar, 'Vest-Duitsland en Frankrijk. 

De Commissie had gehoopt en, gezien de volledige over
eenstemming, welke over deze oplossing uiteindelijk was bereikt, 
ook gemeend te mogen verwachten, .dat aen publiek debat in pleno 
over deze precaire aangelegenheid zou kunnen uitblijven en geen 
amendementen zouden worden ingediend. Dit heeft niet zo mogen 
zijn. De beide vertegenwoordigers der Katholieke Volkspartij uit 
het Saargebied bleken met deze voor de Saar boven verwachting 
gunstig te achten voorlopige oplossing nog niet tevreden en had
den een amendement ingediend, beogende in de eerste plaats het 
aantal vertegenwoordigers in de Volkskamer reeds dadelijk vast 
te stellen op 12, en dat in de Senaat op 4 in plaats van 3, in de 
tweede plaats de wijze van verkiezing dezer vertegenwoordigers 
unilateraal te doen vaststellen door het Saargebied. Het behoeft 
geen betoog, dat dit amendement voor de Duitsers te enen male on
aanvaardbaar was. 

Door Maurice Faure, R a d . S o c , was anderzijds een amen
dement ingediend, waarbij aan de Commissie-oplossing haar uit-»-
drukkelijk voorlopig karakter zou worden ontnomen, en de nadere 
regeling van de Saar-vertegenwoordiging zou worden uitgesteld tot 
na het definitief van kracht worden van het Saar-statuut. 

Onder deze omstandigheden stelde Spaak voor om het des
betreffende ontv;erp-artikel, alsmede de hierop ingediende amende
menten zonder discussie ter kennis té brengen van de zes Ministers 
van Buitenlandse iaken en aan hen'de oplossing van dit netelige 
probleem over te laten. Aldus werd besloten. 

III. Territoriale toepasselijkheid. 

Hoewel op het artikel regelende de werkingssfeer een 
groot aantal amendementen waren ingediend, die met vuur werden ver 
dedigd, is de door de Commission Constitutionnelle ontwerpen tekst 
gehandhaafd. Zoals bekend houdt deze in hoofdzaak de volgende 
elementen in: 
a. de verdragsbepalingen zijn in beginsel toepasselijk op al het 

-grondgebied -
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grondgebied dat behoort tot de jurisdictie der Staten-leden; 
b. vóór de ondertekening van het Verdrag kunnen gebieden, welke 

tot de juriédictie der Staten-leden behoren, doch geen inte
grerend deel uitmaken van zijn grondgebied krachtens de ter
men van zijn grondwet, van de toepassing van het Verdrag 
worden uitgezonderd; 

c. de beslissingen van de Gemeenschap zijn op ál de niet Europese 
gebieden slechts van toepassing met inachtneming van de aan-
passingsvoorwaarden, welke worden vastgesteld door de deel
staat, waarmede zij verbonden zijn. 

De Heer Maroger (Rep.Ind.) was weinig ingenomen met de 
ontworpen formulering; het leek hem juister de vraag van de terri
toriale toepasselijkheid van het Verdrag geheel over te laten aan 
de Regeringsconferentie. Zijn desbetreffende amendement werd 
echter met grote meerderheid verworpen. 

De Heer Laffargue (Rad.Soc.) stelde een amendement voor 
beogende Frankrijk de mogelijkheid te geven met een beroep op 
par. 1 van het onderhavige artikel van de toepasselijkheid van het 
Verdrag ook uit te zonderen de overzeese delen van de Franse Re-
publiek. Dit amendement trok hij in ten gunste van een tweetal 
wijzigingsvoorstellen, ingediend door de Afrikaanse afgevaardigde 
Silvandre (S.F.I.O.). Deze gaf een lange en moeilijk te volgen 
uiteenzetting over de verhouding van Afrika tot Europa, waarbij 
hij vooral twee elementen onderstreepte. In de eerste plaats de 
zware last, welke het Franse moederland moest dragen ter vervul
ling van haar hoge missie overzee, weshalve er nimmer sprake van kon 
zijn de Gemeenschap rechtstreeks zeggenschap in de overzeese ge
bieden te geven. Alleen het Franse Parlement had te bepalen bf en in 
welke mate de niet-Suropese gebiedsdelen zouden kunnen worden op
genomen in de werkingssfeer der Gemeenschap. 3en zodanige uitbrei
ding van de werkingssfeer zou in ieder geval geleidelijk moeten 
plaats vinden en op basis van accoorden te sluiten tussen de 
Franse Regering en de Gemeenschap. De Heer Silvandre stelde der
halve voor het eerste lid van het desbetreffende artikel als volgt 
te redigeren:"Les dispositions du statut peuvent s'appliquer 
aux territoires non métropolitains de chaque Etat signataire, 
s'il y a lieu, en vertu d'accords spéciaux avec cet Etat fixant 
l'objet de l'accord, les conditions d'intégration et les pouvoirs 

, respectifs de l'Etat membre et de la Communauté*." 
De andere Afrikaanse afgevaardigde, Professor Senghor 

(Indépendants d'Outre -Mer), ook een vurig voorvechter van de on
deelbaarheid der Franse Republiek, kwam tot ietwat andere conclu
sies. Voor hem bleek de quintessence gelegen in de vorming van 
een zo groot mogelijke gemeenschappelijke markt. Te dien einde 
achtte hij het noodzakelijk dat alle deelstaten met alle tot hun 
jurisdictie behorende overzeese gebieden zouden intreden in de 
Gemeenschap. Hij stelde derhalve voor de eerste alinea als volgt 
te redigeren: "Les dispositions du statut s'appliquent à tous les 
territoires relevant de la juridiction de chaque Etat". 

3ij de hierop volgende stemmen hebben de Duitsers zich 
grotendeels onthouden en bleken de Fransen ,zeer verdeeld. Geen 
der amendementen is aanvaard. 

IV. Zetelverdeling Volkskamer en Senaat. 

Ook de formule voor de zetelverdeling in de Volkskamer, 

- welk -
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welk vraagstuk in zekere zin samenhangt met dat der territoriale 
toepasselijkheid van het Verdrag, is ongewijzigd gehandhaafd, 
doch niet dan. na een langdurige discussie. 

De Heer Maroger stelde ook hier voor, de vaststelling 
van het aantal zetels voor de vertegenwoordiging van de bevolking 
der deelstaten in de Volkskamer over te laten aan de Regerings
conferentie. 

Enigszins moeilijk te rijmen met zijn ten aanzien van 
het artikel inzake de territoriale toepasselijkheid ingediende 
amendementen was het wijzigingsvoorstel van de Heer Silvandre, die 
Frankrijk met het oog op de vertegenwoordiging van de overzeese 
gebieden niet een totaal van 7 0 , maar van 90 zetels wilde zien 
toegekend. Van de zijde der R.P.F. werd hetzelfde voorgesteld. 
De Heer Senghor stelde daarentegen voor de Franse vertegenwoor-

^ diging te brengen van 70 op 80 zetels. Evenals de Gaullisten 
^ achtte hij 7 aanvullende zetels voor de vertegenwoordiging van 

het tientallen millioenen inwoners tellende element Afrika te 
enen male onvoldoende. 

Een groot gedeelte van het debat speelde zich af rond
om het beginsel, dat aan de samenstelling van de Volkskamer ten 
grondslag moest liggen; uit de aard der zaak werd hierbij ook 
de samenstelling van de Senaat betrokken. 

De Heer Dominedo (Chr.Dem.) wees erop dat de Assemblee 
ad hoe zich in Januari met een kleine meerderheid had uitgespro
ken ten gunste van een proportionele samenstelling van de Volks
kamer. 'Vordt de thans voorgestelde zetelverdeling gehandhaafd, 
dan ontstaat de wantoestand dat de 19 millioen inwoners van de 
Beneluxlanden gezamenlijk 72 vertegenwoordigers en bijv. de 47 
millioen Italianen slechts 63 representanten zullen hebben. Ook 
hem leek het juister om het gehele probleem der vertegenwoordi
ging der bevolkingen en deelstaten in het Parlement aan de Rege
ringsconferentie over te laten. 

W- Een overeenkomstig standpunt werd ingenomen door de 
Heer Benvenuti (Chr.Dem.) . 

De Belgische Katholiek Wigny hield wederom een voor
treffelijk betoog ten gunste van een paritair samengestelde 
Senaat en een samenstelling van de Volkskamer, welke insterkere 
mate rekening hield met de bevolkingstalleno 

Jhr. van der Goes van Naters nam het tegenovergestelde 
standpunt in. De voorgestelde ponderatie in de samenstelling 
van de beide Parlementaire lichamen leek hem dé enige houdbare 
oplèssing. Het kwam hem essentieel voor, dat de vertegenwoor
digingen van de drie grote landen van gelijke sterkte zouden 

extra zi«Jn» een beginsel dat door het toekennen van/het overzeese 
etels voor element reeds dreigde te worden verstoord. Een paritair samen

gestelde Senaat zou zijns inziens leiden tot verlamming der Ge-
gemeenschap, aangezien de vertegenwoordigers van 20 millioen 
Benelux-onderdanen iedere actie, welke voor de vertegenwoordi
gers van 14.0 millioen andere Europeanen aanvaardbaar was, zouden 
kunnen tegenhouden. 

De Heren Persico (Soc), de Belg Motz (Lib.), Delbos 
en de Menthon, alsmede vrijwel alle Duitsers en het merendeel 

- der -
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der Commissie-leden blaken zich met de voorgestelde zetel
verdeling- te kunnen verenigen. 

'Mej. Klompé legde vóór de stemming een verklaring 
af, waarbij zij in herinnering bracht, dat zij in Januari een 
pleidooi had gehouden voor een paritaire samenstelling van 
de Senaat. Hoewel zij openoog zei de te hebben voor het stel
sel van tegenwichten in de huidige constructie van de instel
lingen der Gemeenschap, bleef haar voorkeur vooralsnog uitgaan 
naar een Senaat, welkpe de juridische gelijkheid der Staten
leden tot uitdrukking zou bréngen. Aangezien een amendement 
met betrekking-tot de samenstelling van de Senaat echter 
noodzakelijkerwijze wijzigingen in andere artikelen zou mede
brengen en de beschikbare tijd,niet toeliet om het geheel 
van "een zodanige omwerking te overzien, wilde zij zich bij -
de stemming onthouden. 

Het artikel betreffende de samenstelling van de 
Volkskamer behaalde bij stemming 34 stemmen vóór en drie tegen, 
bij 20 onthoudingen. Tot de laatsten behoorden de stemmen van 
Mej. Klompé en de Heer Sassen; de Heren Rip en Bruins Slot 
waren absent. Het artikel inzake de samenstelling van de 
Senaat is met een nog geringere meerderheid aanvaard, t.w. 
26 stemmen vóór bij 13 onthoudingen. 

De duur van het mandaat der Senatoren valt , op 
voorstel van de Heer Dehousse(Soc.), niet langer samen met 
de duur van hun zitting in het nationale Parlement, doch is 
bepaald op vijf jaar. De vergadering bleek met de voorsteller 
van gevoelen, dat deze wijziging de stabiliteit van de Senaat 
ten goede zou komen. Verschillende leden, vooral van Duitse 
zijde, betreurden echter dat aldus de personele unie tussen 
het Hogerhuis van het Europese Parlement en de nationale 
volksvertegenwoordigingen werd verbroken. 

V. Kieswet 
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V. Kieswet o 

De heer Delbos (RadoSoc) keerde zich tegen het 
voor de eerste verkiezingen voor de Volkskamer voorschrijven 
van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging met lijst-
verbinding en hield opnieuw een pleidooi voor het individuele 
enkelvoudige districtenstelsel "a deux tours",, Daarbij is ge
kozen hij, die in eerste aanleg de absolute meerderheid ver
krijgt, en in geval geen absolute meerderheid wordt behaald, 
de candidaat die bij herstemming de relatieve meerderheid be
haalt. Delbos was van mening dat zijn stelsel vooraanstaande 
persoonlijkheden in staat zou stellen een verkiezingscampagne 
te voeren op een werkelijk Europees platform, en dat daardoor 
de actieve belangstelling van de bevolkingen kon worden gewekt; 
de aldus gekozen afgevaardigden zouden voor alles Europeanen, 
pas in de tweede plaats partijpolitici zijn. 

^ De heer Korthals zag in de door de heer Delbo's uit
geoefende critiek évenzovele argumenten tegen het praematuur 
invoeren van rechtstreekse verkiezingen voor de Volkskamer; 
doch voor het overige keerde hij zich beslist tegen het enkel
voudige districtenstelsel. 

Verscheidene leden begonnen zich echter af te vra-
jen of het wel opportuun was om in het ontwerp-Verdrag enig 
voorschrift op te nemen ontrent het toe te passen stelsel voor 
de eerste verkiezingen voor de leden der Volkekamer, met dien 
verstande dat deze steeds zullen zijn algemeen, geheim en 
rechtstreeks. 

De Voorzitter Spaak bleek het weliswaar allerminst 
eens met het voorstel Delbos dat een stelsel aanbeveelt dat in 
vijf der zes landen geen toepassing vindt, maar tendeerde wel 
naar het vrijelijk aan iedere Staat overlaten van het regime 
der eerste verkiezingen. Alle na schorsing der Vergadering nog 
ingediende schriftelijke en mondelinge amendementen in deze 
geest zijn echter verworpen, en het desbetreffende artikel is 

w met 27 tegen .10 3teiumen aanvaard. 

VI. Bevoegdheden van het Parlement«, 

Dankzij een aantal aaendementen ingediend door onze 
landgenote Mej. Klompé en de heer von Brentano, is het recht 
van initiatief, van amendement, van interpellatie, van vraag
stelling, petitie en enquête thans in een aanvullend artikel 
gesystematiseerd en uitgewerkt. 

VII. Aanwijzing President Executieve. 

Zoals bekend had de Assemblee Ad Hoe zich tijdens 
haar Januari-zitting met de kleinst mogelijke meerderheid en in 
afwijking van de oorspronkelijke voorstellen der Constitutio
nele Commissie uitgesproken tegen iedere inmenging van de Raad 
der nationale Ministers bij de aanwijzing van de Voorzitter en 
de leden van de Europese Uitvoerende Raad« 

De Luxemburger Margue.(Chr.Soc.) stelde thans voor 
dat de Voorzitter van de Executieve zou worden gekozen door de 

- Senaat -
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Senaat uit een opgave van candidaten van de Raad dei Nationale 
Ministers. De Belg Wigny viel hem in zijn argumenten bij» 

De heer Dehousse bestreed het amendement en wees er
op, dat aanvaarding hiervan "ook het artikel inzake de relaties 
tussen de Executieve en het ^arlement op losse schroeven zou 
zetten. Zijns inziens was het voorgestelde amendement voorts in 
strijd met een gezonde scheiding der verantwoordelijkheden: de 
rol van de Raad van Ministers was gelegen in het waarborgen van 
de zelfstandigheid en v^n de belangen der deelstaten, niet in 
het opkomen voor de interessen der Gemeenschap» Indien, aldus 
Dehousse, de benoeming van de Voorzitter der Executieve afhan
kelijk wordt gesteld van een accoord tussen de zes betrokken 
Regeringen, kan dit niet anders dan leiden tot de benoeming van 
"une personnalité falote". Hij voegde hieraan toe:"1'expérience 
des institutions international es est signif icative a eet è*gard". 
(!). Met 31 tegen 4 stemmen werd het amendement Margue daarop 
verworpen; alle Nederlanders stemden tegen» 

Relaties Executieve-Parlement. 

Het zeer belangrijke artikel inzake de relaties tus
sen de Executieve en het Parlement is vrijwel ongewijzigd ge
handhaafd. De eerste paragraaf hiervan is conform een amende
ment van de Belgische Socialist Vermeylen aangevuld, in die zin 
dat thans explicite wordt vermeld dat de motie van vertrouwen 
welke de Executieve na haar samenstelling van beide Kamers van 
het Parlement behoeft, zal worden gegeven met de gewone meerder
heid der leden» 

Het daarop volgende artikel, dat in zijn Commissie
redactie moeilijk te rijmen viel met de zojuist besproken para
graaf, is aldus aangevuld, dat een wijziging door de Voorzitter 
van de Executieve in de samenstelling van de Uitvoerende Raad 
aangebracht, de goedkeuring behoeft van het Parlement. 

Gerechtshof» 

Dankzij een amendement ingediend door de Nederlanders 
Bruins Slot, Nederhorst, Korthals, Vixseboxse en Kapteyn zijn de 
eisen voor de benoembaarheid van de rechters in het Gerechtshof 
verscherpt. De desbetreffende passage luidt thans: 
"De candidaten moeten een hoog zedelijk^ aanzien genieten alsmede, 
hetzij de voorwaarden vervullen welke hun nationale wetgeving 
vereist voor de uitoefening van de hoogste rechtsprekende func
ties, hetzij rechtsgeleerden zijn van een onbetwistbare bekwaam
heid." 

De duur van het ambt der rechters is voorts bepaald 
op 9 jaar; zij zijn herkiesbaar. 

Invoeging K.S.G. - E.D.G. 

De wijze waarop de K.S.G. en de E.D.G. zullen worden 
opgenomen in de Europese Gemeenschap wordt in hoofdzaak geregeld 
in Hoofdstuk II van Titel III van het-ontwerp-Verdrag. Daarnaast 
is van belang artikel 5 uit Titel I, dat bepaalt dat de Gemeen
schap met de K.S.G. en de E.D.G. één juridische eenheid zal vor
men, waarbinnen bepaalde organen de administratieve en finanoiele 

- autonomie 
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autonomie kunnen behouden die nodig is voor de vervulling van de 
taken hen opgedragen bij de K.S.G.- en E.D.G.-Verdragen. Het eer
ste artikel van Hoofdstuk II Titel III luidde in de Commissie
redactie kortweg, dat de Gemeenschap de bevoegdheden zal uit
oefenen van'de K.S.G. en de E.D.G. Een volgend artikel, in het 
ontwerp genummerd 58, stelt dat de fusie geleidelijk plaats zal 
vinden in de loop van een aanpassingsperiode van maximaal twee 
jaar vanaf de samenstelling van de Volkskamer„ 

Een artikel 60 schrijft voor dat de Hoge Autoriteit 
en het Commissariaat gedurende de aanpassingsperiode hun func
ties zullen uitoefenen onder de controle en de verantwoordelijk
heid van de Uitvoerende Raad. In het Commissie-ontwerp bepaalde 
een artikel 62 verder, dat de Uitvoerende Raad.aan het einde der 
aanpassingsperiöde in de plaats zou treden van de Hoge Autoriteit 
en het Commissariaat. 

rdej. Klompé maakte zich waordvoerdster van de leden 
welke meenden dat de algehele vervanging van de Hoge Autoriteit 
c.q. het Commissariaat op zo korte termijn bezwaarlijk was. In 
eerste aanleg betroffen haar amendementen een verwijzing naar 
artikel 5 ( mogelijkheid administratieve en financiële autono
mie ) in het eerste artikel van het onderhavige hoofdstuk; voorts 
de algehele schrapping van artikel 62» Zij achtte de taak van de 
overheid t.a.v. de defensie een principieel andere dan met be
trekking tot de economie» Zij had generlei bezwaar tegen de coör
dinerende functie welke de Uitvoerende Raad ook reeds in de over-
gangsphase met betrekking tot de beide doelgemeenschappen zou 
toekomen, doch wel tegen de algehele overdracht aan de Executieve 
van de uitgebreide bevoegdheden welke b.v. de Hoge Autoriteit 
heeft ter verwezenlijking van de doelstellingen van de K.S.G. 
Een deel dezer bevoegdheden behoorden naar de mening van Mej» 
Klompé terug te keren naar het bedrijfsleven. 

Een tweede serie amendementen op dit hoofdstuk wa
ren afkomstig van de Duitse econoom Preusker (Dem.Lib 0), die de
zelfde bezorgdheid tot uiting bracht als onze landgenote. Hij 
stelde echter voor artikel 62 ongewijzigd te laten voor zover 
het betrof het Commissariaat van de E.D.G., doch de periode 
waarna de Executieve Raad in de plaats zou treden van de Hoge 
Autoriteit van de K.S.G. te doen samenvallen met de overgangs
periode bedoeld in par.1 sub 4 van de Overgangsconventie beho
rende bij het K.S.G.-Verdrago 

Na een langdurige discussie heeft het redactie-comité 
daarop een nieuwe tekst voor artikel 62 opgesteld, welke onder
scheid maakt tussen het Commissariaat E.D.G. enerzijds, waarvoor 
aan het einie der aanpassingsperiode van twee jaar in de plaats 
zal treden ie Executieve Raad, en de Hoge Autoriteit van de K.S.G. 
anderzijds, welke na het verstrijken van voornoemde periode zal 
blijven bestaan als een administratief college waarvan de leden 
worden benoemd op voordracht van de nationale Regeringen, en dat 
zijn functies uitoefent onder toezicht en leiding van de Execu
tieve Raad, conform de bepalingen inzake Gespecialiseerde Autori
teiten. Naar de interpretatie van de Werkgroep betekent deze tekst 
dat, terwijl het Commissariaat- E.D.G. aan het einde der aanpassings
periode volledig zal verdwijnen, de Hoge Autoriteit weliswaar 

- geen politiek gezag -
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geen politiek gezag meer zal uitoefenen, doch blijven bestaan als 
administratief orgaan van collegiale samenstelling. 

De heer Sassen kon zich met de voorgestelde redactie 
verenigen welke z.i. de mogelijkheid openliet ook de Hoge Auto
riteit als beheersorgaan geheel op te heffen, dan wel fcaar' be-
voegdheden verder te beperken, doch slechts langs de weg der 
ratificatie» 

De heer Preu3ker achtte he u onjuict te bepalen dat 
de Hoge Autoriteit na twee jaar nog slechts beheershandelingen 
zou kunnen verrichten» Deze inderdaad "gespecialiseerde" auto
riteit zou z.i. zeker gedurende de in de overgangsconventie be
paalde vijf jaar <le haar toegekende uitgebreide bevoegdheden 
moeten kunnen.uitoefenen voor het opvangen van de repercussies 
van de instelling van de gemeenschappelijke markt voor kolen en 
staal en da* ter geleidelijke aanpassing van de gedirigeerde 
markt aan een vrije. „ . * 

W Ook de heer Semmler gaf de voorkeur aan het amen
dement van zijn landgenoot, dat enerzijds de Hoge Autoriteit in 
staat zal stellen om haar omvangrijke taak na de instelling ven 
een gemeenschappelijke markt op collegiale basis door te voeren, 
terwijl anderzijds niet het gevaar zou bestaan van een blijvende 
instandhouding van dit lichaam. 

Mej o Klompé daarentegen achtte het principieel on
juist de Hoge Autoriteit gedurende de eerstkomende vijf jaar al 
haar bevoegdheden te laten behouden en deze daarna in toto over 
te dragen aan de Uitvoerende Raad„ 

Bij de stemming werd het amendement van MQJ„ Klompé 
op het eerste artikel van dit hoofdstuk aanvaard, en eveneens de 
nieuwe tekst van de werkgroep voor artikel 62. 

Naar het voorkomt bevatten de verschillende artikelen, 
welke in het ontwerp-Verdrag betrekking hebben op de wijze van 
inpassing van de K.3.G. en E.D.G., echter nog steeds enkele voor
zieningen welke nadere overweging behoeven. 

XI. GeIdmidleien» 
Een principieel debat ontspon zich naar aanleiding 

van een door de heer de Menthon (M.R.P.) ingediend amendement 
op het artikel betreffende de geldmiddelen van de Gemeenschap, 
aan welke hij niet het recht tot rechtstreekse belastingheffing 
wilde toekennen. Het grote bezwaar kwam hem voor te zijn, dat 
het terrein waarop de deelstaten belasting xouden kunnen heffen 
en dat waarop dit recht aan de Gemeenschap toekwam, niet nauw
keurig was afgebakend. Evenmin was nog duidelijk hoe de verdere 
verdeling der lasten van de Gemeenschap over de deelstaten zou 
plaats vinden. Hij bleek in zijn bezwaren echter practisch al
leen te staan, . 

XII. Economische bevoegdheden,, 
Op het eerste artikel, dat de taak van de Commissie 

op economisch terrein omschrijft, is een van de heren Preusker 
en Blaisse gezamenlijk afkomstig amendement aanvaard, dat de 

- volgende -
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volgende elementen inhoudt: 
a. hij de progressieve verwezenlijking van een gemeenschappe

lijke markt zal de Gemeenschap de in de artikelen 2, 3 en 4 
van het K.S.G.-Verdrag neergelegde beginselen in acht nemen; 

b. ter verwezenlijking van haar in dit artikel omschreven taak 
zal de Gemeenschap de coördinatie bevorderen van de monetaire-, 
financiële- en credietpolitiek in de Staten-leden. 

De heer Preusker betoogde dat de in artikel 2,3 en 4 
van het K.S.G.-Verdrag vastgelegde beginselen der non-discrimi
natie de grondslag voor elke Europese associatie zouden moeten 
blijven. Een coördinatie van de deviezen-, financiële- en crediet
politiek, achtte' hij het beste middel ter bereiking van een soe
pel verlopende integratie» 

De heren Semmler en Nederhorst steunden de ingediende 
amendementen, welke van de zijde van verschillende Fransen, als*-

^ mede enkele Italianen, de Belg Motz en van twee Luxemburgers 
weeratand ontmoette. Zij werden echter aanvaard met een aanzien
lijke meerderheid* 

Tn de vroege ochtenduren van Dinsdag 10 Maart is 
merkwaardigerwijze vrijwel zonder discussie aanvaard een voor
stel van de Duitser Becker,(Dem.Lib.) dat verstrekkende gevol
gen kan hebben en geen rekeèlng schijnt te houden met de ver
schillende overgangephasen die zullen moeten worien doorlopen 
voordat de economische integratie een feit zal zijn. Achter het 
hierboven besproken artikel zal thans een nieuw artikel worden 
opgenomen houdende, dat na de inwerkingtreding van het Verdrag 
alle oudgedienden van het Europese leger en allen die daarna het 
levenslicht aanschouwen, het recht van vrije vestiging op voet 
van onderdanen hebben in het grondgebied behorende tot de Staten
leden. 

Een amendement van de heer Laffargue (Rad.Soc.) be
oogde het tijdvak voor de tweede periode te stellen op minstens 
vijf jaar en de betreffende paragraaf aldus te completeren, dat 

0 de hierteösabedoelde overgangsperiode slechts zou kunnen worden 
beëindigd bij eenstemmig besluit van de Raad van nationale Mi
nisters . 

Anders dan de heer Laffargue, meende de heer Korthals 
dat er geen sprake was van het doen van een sprong in het duister 
na de periode van vijf jaar;zijns inziens werd er zelfs helemaal 
niet gesprongen, laat staan in het duister. Al wat tot dusverre 
is en wordt gedaan, is het formuleren van eer pre cedure waar
langs iets concreets kan worden bereikt, doch enige waarborg dat 
metterdaad van de geboden mogelijkheden gebruik zal worden ge
haakt, behelst dit ontwerp-Verdrag nog niet, aldus de heer Kort
hals, die de hoop uitsprak dat de Ministers in deze leemte zul
len voorzien. Ook de Italiaan Bergmann (Rep») verdedigde de Com
missietekst welsprekend. 

Het vamendement Laffargue werd daarop verworpen met^ 
zes stemmen vóór: twee Luxemburgers, de indiener, Senghor (Indép-
d'Cutre-Mer), Lemaire (R.P.F.) en Mutter (Indép.Paysan). 

Naar aanleiding van een amendement van Jhr. van der 
Goes van Naters heeft de Werkgroep een nieuwe redactie ontwor
pen voor de tweede alinea van het artikel houdende de beroeps
mogelijkheid op het Hof of het Scheidsgerecht ingeval van 

- maatregelen -
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maatregelen welke ernstige en duurzame moeilijkheden opleveren 
voor de economie in één der Staten-leden» De betreffende pas
sage leest thans aldus, dat het Scheidsgerecht of het Hof de 
toepassing van de gewraakte maatregelen kan schorsen, totlat de 
bevoegde instelling van de Gemeenschap voorzieningen ter ver
mijding van de gesignaleerde moeilijkheden heeft getroffen. 

Op voorstel van de heer Preusker is het laatste ar
tikel van het onderhavige hoofdstuk uitgebreid met een alinea 
houdende dat, indien de Executieve Raad, door één der deelne
mende Staten geconsulteerd over te nemen monetaire- of andere 
maatregelen we^ke het onderlinge handelsverkeer kunnen belem
meren, vaststelt dat zodanige maatregelen in strijd zijn met 
de doelstellingen van het Verdrag, of leiden' tot ernstige en 
permanente moeilijkheden in de economie der deelnemende Staten, 
dan wel te niet zouden doen de maatregelen voorzien in artikel 
67 van het K.5.G.-Verdrag, hij voorstellen kan doen aan dé Re
geringen der deelstaten» 

Gespecialiseerde Autoriteiten. 
Een voorstel van de Luxemburger Margue om de bepa

ling dat de Gemeenschap haar Leden in de organen van 4Gespecia
liseerde Autoriteiten naartoe alle leden behoren, kan vertegen
woordigen, te wijzigen in dier voege dat zulks slechts zal kun
nen geschieden conform een éénstemmig besluit van de Raad der 
nationale ministers, is met grote meerderheid verworpen. 

Op voorstel van de heer Blaisse is het laatste ar
tikel van dit hoofdstuk, dat de Gemeenschap opdroeg een Ver
drag te ontwerpen dat het Statuut zou vastleggen van overheids-
of particuliere ondernemingen belast met taken van Europees be
lang, geschrapt, 

"lAembership." 
De heer de Menthon stelde voor in de eerste para

graaf van het desbetreffende artikel: "de Gemeenschap staat open 
voor de toetreding van de Staten-leden van de Raad van Europa 
en van iedere andere Europese Staat die de handhaving van de 
rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden,' als om
schreven in artikel 3 , waarborgt, " te sohrappen het laatste 
deel vanaf de Raad van Europa. Hij achtte het niet juist dat een 
Staat die geen lid was van de Raad van Europa tot de Gemeen
schap zou kunnen toetreden; zulks ware in strijd met de con
ceptie waarmede men de weerstand van zeer velen tegen een inte
gratie van slechts zes west-Europese landen had overwonnen» Uit
drukkelijk was tot dusverre steeds gesteld dat het hier slechts 
een nauwer samengaan betrof tussen enkele Leden van de Raad van 
Europa in het kader van genoemde organisatie. Voorts zouden, in
dien de~"G*e ei eenschap niet-Leden van deze organisatie zou omvat
ten, allerlei moeilijke kwesties rijzen betreffende de banden 
tussen de beide instellingen. Spreker kon zich overigens geen 
reële situatie indenken waarin de keuze tussen één der beide 
formuleringen practisch verschil zou maken. 

De Voorzitter Spaak was het met dit laatste eens, 
doch wees op het politieke belang van de te nemen beslissing. 

- Mej. Klompé -
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iAej. Klompé achtte het ontoelaatbaar, dat het toe
treden van nieuwe Leden tot de G-eraeensc hap afhankelijk werd 
gesteld Vcxn een beslissing van het Comité van vlinisters van 
de Raad van Europa» 

Verschillende Italianen en vrijwel alle Duitsers 
spraken zich tegen het amendement van de heer de Merthon uit, 
waardoor de Nederlanders op ie wip kwamen te zitten. 

Nadat Graaf Montini (Chr.Dem.) het lidmaatschap 
van de Raad van Europa niet meer dan een passende waarborg had 
genoemd voor de toelating van nieuwe Leden, en Teitgen er op 
wee3 dat de verwerping van het amendement-de ^enthon, nu het 
punt eenmaal was opgeworpen, zou worden uitgelegd als een prijs
geven van de beginselen die de meerderheid der Commissie-leden 
steeds voor ogen hadden gestaan,.hetgeen voor de aanvaarding 
van het ontwerp-Verdrag in de nationale Vergaderingen ernstige' 
gevolgen zou kunnen hebben, werd overgegaan tot stemming, 
.ierkwaariigerwijze sprak van de Nederlanders slechts Jhr, van 
der G-oes van Naters zich uit vóór het amendement, dat na een 
onduidelijke stemming met een kleine meerderheid werd verworpen. 

t 

D«T3, 16 blaart ÏMö 
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BULASE 1 

FOTO-Bt.Z. 

No. ./Y035~J 

Mijnheer de Voorzitter, 

Ik stel er prijs op hier namens mijn 
Nederlandse collega's een verklaring af te leggen cp het ogenblik, 
waarop wij onze ster. zullen geven aan het ontwerp-Verdrag voor 
de totstandkoming ener Europese Gemeenschap. Eet' is duidelijk, 
dat als regel iedere gedelegeerde voor zichzelf spreekt en dat 
ieder zelf verantwoordelijk blijft voor de motivering ven zijn 
of haar stem. Ditmaal hebben wij, bij wijze van 'uitsondering, 
o-emeend een gemeenschappelijke verklaring te moeten afleggen, 
hetgeen ik hierbij als Deken van de Nederlandse Afgevaardigden 
noge doen. 

In de eerste plaats stel ik er prijs op 
tegenover U, Mijnheer de Voorzitter, onze voldoening uit te 
spreken'over het bereikte resultaat. V.'ij willen daarmede niet 
zeggen, dat op alle punten, waarover overeenstemming kon worden 
bereikt, onzerzijds onverdeelde instemming bestaat, maar het 
'Ontwerp-Verdrag is een goed doordacht stuk werk; hfct tit logisch 
in elkaar en bevat op de meeste punten voor ieder vra ens zeer 
wel aanvaardbare, oplossingen. Op een e n k e l e ui";:-ndt.-_ing moge 
ik hierbij de aandacht vestigen: de regeling in Ja :: mtwerp-
Verdrag vervat met. betrekking tct hex direcxe ;Z jschept 
voor de meerderheid van de Eederlandse c jiogat"'.r,c£ -xge 
moeilijkheden, dat zij ook met het oog di.arop ri--h laar Vri¿33810 
ten aanzien van het Verdrag, indien :it in h e t i'e-Urlano.se Parle
ment ongewijzigd aan de orde komt, moot voe ?cz-r.r-\\e:z. 

_j i'. ".o^G voerto. cp oen ow~eae; tr.xxerQ.j ce— 
langrijk punt, wijzen: voor ons is de tcto"-..r_'r:or.ir.-;_ Euro
pese Gemeenschap zonder voldoende garanties, dat de "ntegratie 
op economisch gebied r.ich in een .r ccdf.ar-eli.ik geccroeeld snel 
tempo voltrekt, niet aanvaardbar. 

stuk betre 
es fende de economische bevoeguLeaaa niod ae r.'.or -er-0=1'..c garant* 

bevat.De artikelen ¿2 b/m 6:" bevatten v.eli.- -*aar een :;ich zelf 
voor ieder van ons sebeel aanvaardbare procedure on a« in artikel 
81 opgenomen verplichting, dé g~ ..eer ohappelij^e markt progressie 
tot stand te brengen, te vei---; m "ü J jk • -n, saar v-t ontbreekt is 
de in het Statuut te verankeren verplicht:ng. _wa-..rbij duidelijk 
de totstandkoming ven de Eurcpeoo Gemeenschap v rrCt verbonden 
• aan de Economische integratie in dier voege, dat reeds Êïi het 
Statuut een eerste concrete stat v.-crdt gezet cp weg naar de 
hier bedoelde economische eenheid. Dit is niet geschied. 
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Wij zijn 
de werk,li^e totstandkoming 
een onve 
Geneensc 
van bete 

hebben 1 
Buitenl: 
om de e< 
Nederig 
nemen. 

leel be£ 
Vist 

het cverlef 

voortvloe'i' 
concrete p 
liike nark 

Dn ze in 

Dit is de reden. 

teleurgesteld. Wij blijven 
^nscroppelijke narkt als 
ae toekomstige Europese 
telde geval eigenlijk met 

wij net gr-te ins.c"r.. 

atot C2c Februari 1953, 

kerstend in stuoie te 

Wij zullen net kien aan onze- Regering vragen 
;e voeren, dat daaruit een positieve bijdrage 
m van het cpnenen in het Statuut van enkele 
effende de realisatie van de geaeenschappe-
:nst van dit cverleg is bepalend voer de 
enslotte ten opzichte van het Statuut, 

Wij zij 

ïgen elders m het hier pi 
jraeht • 

sid deze st< 
'oorgelegc1 tatuut te aanvaar-

jrhehoud echter, dat deze sten 
sr tijd in te neaen standpunt in 
zouden er geen essentiële wijzi-
le cntwerp-Statuut werden oan-

Straatsburg, 10 >Ia-rt 1953 

Gr, YIX3EEGXSE 
E . X . . BLAISSE 

3.1-:. J.. 
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