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inzake bevoegdheden van de "Jommunauté nuropéenne" 
met betrekKing tot aangelegenheden, geregeld in de 

ivoG en EDG-Verdragen. 

1. het door de Assemblee ad hoe ont

worpen Statuut der "üoinmunauté" Européenne" (CE.) is 

onder meer geïnspireerd door de gedachte, dat de 

bestaande K3G- en ZDG-verdragen verschillende gebreken 

vertonen, zowel intern (d.w.z. voornamelijk ten aanzien 

van de in genoemde verdragen voorziene verdeling van de 

bevoegdheden tussen de supranationale en internationale 

organen en tussen de "volksvertegenwoordiging" en de 

"regering"), a l s mét betrekking tot de omvang van de 

'bevoegdheden welke aan de K3G en BDS zijn toegekend 

(d.w . z . voornamelijk het ontbreken van "algemeen-poli

tieke" bevoegdheden) . Deze beide soorten "gebreken'' 

hangen onderling samen; in de gedachtengang van de 

Assemblee ad ho-c dienen 'in de K3G en de hDG een ruimere 

invloed te worden toegekend aan de "volksvertegenwoor

diging", welke dan tevens naast de algemeen-politieke 

controle op deze doelgemeenscnappen ook aan he t uindend 

vaststellen van de algemeen-politieke gedragslijn der 

^es deelnemende landen moet kunnen medewerken,, 

2 . . I n het systeem van de K86 en .:DG-

verdragen is het verband tussen de algemene politiek 

en de politiek der beide doelgemeenschappen in hoofdzaaK 

geïnstitutionaliseerd in de haad van Ministers, welke 

een dubbele functie heeft: enerzijds ais orgaan van deze 

doelgemeenschappen een soort medebestuur uit te oefenen 

in deze gemeenschappenj anderzijds als een. 30ort perma

nente politieke confex-entie der zes deelnemende staten 

de consequenties te trekken, welke de gemeenschappelijke 

behartiging van de aan die doelgemeenschappen toever

trouwde belangen medebrengt voor de daarbuiten liggende 

terreinen. :.:en kan net bovenstaande ook aldus uitdrukken: 

als algemene taak, is zowel in het kJG'als in het -DG-

-verdrag 
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verdrag aan de Raad van Ministers toegedacht: 

"harmoniser i'action du Jommissariat (de la Haute Auto

rité) et la poiitique des Gouvernements des Dtats membres 

(et celle des Gouvernements responsables de la poiitique 

économique générale de .leurs pays) " Dit harmoniseren kan 

niet geschieden zonder het onderling narmoniseren van de 

politiek der deelnemende landen,, hoewel met deze laatste 

taaie in de beide verdragen geen concrete rechtsbevoegdheid 

correspondeert, en in zoverre, zo men wil, de Raad bij 

de uitoefening van die taak niet als orgaan van de doel-

t ineenschappen optreedt, is het duidelijk, dat in feite 

het in3tituut voor de vaststelling van een algemene 

„:Airopese politiek bestaat en kan werken. 

'j. In wezen richt het ontwerp-statuut der 

J.,j. zici dus in de eerste plaat8 tegen de Raad van 

föinïatera en heeft dit ontwerp tot' strekking de beide be

voegdheden van die Raad (medebestuur en vaststelling 

al gemene politiek), in zekere zin te doen overnemen door 

een Jarópese volíesvertegenwoordiging. 

4. De vraag kan gesteld worden, of en in-

hoeverre aan dit streven kan worden tegemoetgekomen, zonder 

een totale omwenteling in het systeem van K3G en ^DG te 

bewerkstelligen. Voor wat de ivoG betreft, is deze vraag 

uiteraard gebonden aan het algemene vra^ go tuk van de rol 

der J.^o met betrekking tot de economische integratie, 

een punt, dat elders zal worden behandeld. In deze aante

kening zal getracht worden net _,DG-aspect van het probleem 

in te leiden. 

5. De voornaamste "leemte" in het -,DG-

verdrag is het ontbreken van een uitgewerkte regeling 

inzake de "mise en action" van de Duropese defensie-

strijdkrachten. AaQ dit probleem zijn een groot aantal 

andere vraa¿stukaen verbonden, waarvan de oplossing, zo

als deze tnans in het .DG-verdrag is vervat, tot critiek 

aanleiding heeft gegeven, ^en tweede belangrijke "leemte" 

is de volstrekte afhankelijkheid der ..DG van de jaarlijkse 
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bereidheid van iedere deelnemende staat om de geld
middelen te leveren welke voor de opbouw en in stand 
houding van de gemeenschappenjke krijgsmacht, nood
zakelijk: zijn. Op dit probleem zal hier niet worden 
ingegaan; het vindt ook in het ontwerp der Assemblee 
ad noc geen reeds aanstonds in werking tredende op-
lossinga 

Ten aanzien van de "mise en action" 
bevat iiet .J3G-verdrag cum annexis slechts een &&ntal 
materiële bemalingen, de zogenaamde "garanties", welke -
in verscniilende gradaties - de deelnemende staten, het 
Verenigd Koninkrijk en de andere IhVlO-leden verplichten 
elkaar-wederzijds hulp en bijstand te verlenen in geval 
van een gewapende aanval. De toepassing van deze garan
ties kan een aantal uiterest gewientige politieke 
beslissingen eisen. Afgezien van het geval van een 
duidelijke massale aanval (bijvoorbeeld in Duitsland) 
welke kennelijk' ten doel heeft een derde wereldoorlog 
te ontketenen - in welk geval het optreden van de 
Europese strijdizrachten bij wijze van spreken' "automa
tisch" plaatsvindt - zijn er vele omstandigheden denkbaar, 
waarin de situatie minder onontkoombaar een bepaalde 
gedragslijn eist. &eaa denke aan de vraag of een op 
zij.izelf staand "incident" dan wel een werkelijke â oival 
aanwezig is, waarbij eventueel zelfs de vraag of eniger
lei uitlokking in het spel is een rol kan spelen, de 
vraag of, hoe en wanneer bijstand moet worden verleend 
aan een aangevallen HASCQ- en niet--DG—lid, en tenslotte 
de vraag of manu militari gereageerd dient te worden op 
een aanval tegen een land'dat noch NA20 noch JDG-lid is, 
doch waarvan de veiligheid essentieel is voor de auropese 
veriediging. Deze laatste vraag valt reeds buiten de 
toepassing van de "garanties". 

.et de "mise eu action" uouden ver
band de toepassing van Art. 120 van het ^DG-verdrag 
(stationneren van atrijdkrachten buiten de Europese 
gebiedsdelen der deelnemende staten), het gebruik maken 
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van de mogelijkheid, voorzien in Art. 123 van liet ;<DG-
verdrag (byzondere bevoegdheden van de iiaad van Ministers, 
andere ..DG—instellingen of organismen buiten de .̂ DG) , 
alsmede de afkondiging van algemene mobilisatie, welke 
maatregel krachtens Art«75 van het _E)G-verdro.g voorshands 
aan de individuele sbaten -is voorbehouden, tenslotte zou 
men in dit verband kunnen denken aan andere maatregelen 
dan de zojuist genoemde, welke - in vredestijd genomen -
van directe feitelijke invloed zijn op de eventuele 
concrete vervulling van de bondgenootschappelijke ver
plichtingen tussen de zes deelnemende landen. ...et dit 
TaatstG is mün reeds midden in hot gebied van de vorming 
ener Europese buitenlandse politiek. 

Welke taak en bevoegdneden zouden in 
de sub 6 genoemde materies aan een Europese volksvertegen
woordiging (parlement) redelijkerwijs kunnen worden toe
gekend? Aan de huidige -iDG-regeling liggen ten aanzien 
van deze materies twee beginselen ten grondslag: 
(a) unanimiteit van de aan haar respectievelijke nationale 
parlementen verantwoordelijke regeringen der deelnemende „ 
1- -..Ion in 'le Raad van Ministers, en (b) plaatsing van het 
algemeen politieke beleid binnen het kader van de N A T O » 

Een kan nu in de eerste plaats nagaan, 
of en. in aoeverre met handhaving van deze beide beginselen 
een recht van placet of van veto aan het Europese parlement 
ken worden ingeruimd ten aanzien van de verschillende 
onder 6 genoemde maatregelen. Vervolgens kan men de vra^g 
•Ttellen of bij gebreke van HATO-actie, respo-bij gebrsJse 
van unanimiteit tussen de zes regeringen der deelnemende 
landen, het Europese parlement de impasse zou moeten 
.runnen doorbreken. |É§| 

I. loepassing casus foederis tussen de zes landen 
door "luise en action" der Euronese strijdkrachten 

- Als 
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Als de zes regeringen het eens zijn, 

betekent in feite een recht van placet of veto van het 

Europese parlement niet veel, aangezien uiteraard steeds 

mogelijk moet zijn, dat in dit geval niet gewacht wordt 

op de toestemming van.het parlement, liet dit laatste 

voorbehoud lijkt er evenwel geen bezwaar tegen te bestaan 

om dit goedkeuringsreciit van het jmfropese parlement te 

aanvaarden. ' oeilijker is de vraag of het Europese parle

ment - bij gebreke van unanimiteit tussen de regeringen 

der deelnemende landen het recht moet bezitten in concreto 

een bindende interpretatie van de casus foederis te geven. 

In dit ge\jal hooft vanzelf sprekend het voorafgaand overleg 

in ]<^VO-verband niet geleid tot een gemeenschappelijke 

Bi..VO-actie, 'Iet wil- voorkomen, dat deze situatie nauwe

lijks voor regeling vatbaar is; het lijkt ook psycholo

gisch onjuist om een zo ernstig verschil van mening over 

de bondgenootschappelijke verplichtingen tussen de zes 

landen officieel als mogelijk te veronderstellen. In 

feite zal bij aarzeling van een of meer der zes regeringen 

door deze het volle gewicht worden gegeven aan het 

parlementaire goedkeuringsreciit waarvan zojuist sprake 

was. 

II .Jijstand aan NAÏO - niet .^DG-lid. 

¡jáár het voorkomt gelden hier dezelfde 

overwegingen als sub I. 

III Bijstand aan land dat noch I«'..TO- noch ^DG-lid is. 

riet lijkt ongewenst deze mogelijkheid 

te voorzien buiten 'net geval van een I^VO-actie te dezen 

aanzien. Voor het overige gelden de overwegingen sub I en 

II, met dien verstande, dat iets te zeggen is voor het 

abso ute vereiste van voorafgaande goedkeuring van het 

-iiro^ese parlement = 

IV j': at ionneren troepen buiten Europese gebieden 

£DCi—leden. 

In net geval voorzien in paragraaf 3 

van Art.120 -verdrag - plaatsing buiten iiet gebied 

- waarover 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2681



waarover de IJAVO-garantie zien uitstrekt - zou wellicht 

instemming van het Uuropese parlement kunnen worden 

vereist. 

V üyzondere maatregelen ex Art.123 ^DG-verdrago 

herkwaardigerwij ze is in -art„5ü van 

liet ontwerp—statuut 3*I£« wel een goediceurin^srecht van het 

Europese parlement voorzien net betrekking tot de byzondere 

maatregelen ex .^rt. 124 ..-.DG—verdrag, doch wordt over Art. 

123 van dat verdrag gezwegen. Het lijkt niet a priori 

verwerpelijk om ook voor de toepassing van Art,123, '*1> 

eerste lid, de regeling van .n.rt.56 ontwerp-statuut C«$« 

te doen gelden. De afkondiging van de noodtoestand blijft 

dan uitsluitend zaak van de Kaad van ministers, die ter-

ajake met eenstemmigheid besliat (behoudens de "automatische" 

noodtoestand, voortvloeiend uit het in effect treden van 

de garanties). Aangenomen, dat voor de afkondiging van 

de noodtoestand, evenals voor de "mise en action" van de 

strijd.-crachten, een unaniem besluit van de Raad van 

.hinisters noodzakelijk is, lijkt het zelfs voorstelbaar, 

"at de byzondere maatregelen, mits het uuropese parlement 

instemt, door de Raad van hinicters met gequalifieeerde 

meerderheid worden vastgesteld. 

VI mobilisatie* 

Ook hier zou men kunnen denken aan de 

mogelijkheid, dat de Raad van Ainisters met een gequali-

ficeerde meerderheid besluit, onder voorafgaande goed-

keuring van het Europese parlement, dat de huropese strijd-

kraenten zullen worden gemobiliseerd, vanzelfsprekend met 

behoud van de reeds bestaande procedure volgens welke 

iedere .-iegering - dus ook de regeringen, der zes bij 

unanimiteit - tot mobilisatie kunnen besluiten zonder 

medewerking van net parlement. 

V I Juitenlands beleid. 

Op zichzelf zit er een kern van 

juistheid in .ie gedachte, dat én de integratie der strijd-

i£3H ehten ên de "automatische" bijstandsclausule een zo 

sterke lotsverbondenheid tussen de zes landen schept ten 

aanzien van liet al dan niet inzetten van de kuropese 
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strijdmacht, d,.t niet ieder deelnemend land geheel vrij 

kan blijven in net treffen van maatregelen met inter

nationale repercussies, welke van rechtstreekse invloed' 

Kunnen zijn op de "temperatuur" van de strijd. Tiet is 

evenwel uiturst moeilijk om een scherp gedefinieerde 

groep van gedragingen uit het totaal van het buitenlands 

beleid te lichten en te "integreren", Een dergelijke 

operatie zou bovendien reeds aanstonds het vraagstuk op

werpen van de zelfstandige i.iter-natinale positie Ta» de 

G.&., en derzelver bevoegdheid om namens en in plauts van de 

deelnemende staten in internationale organisaties op te 

treden. Iet wil daarentegen voorkomen, dat een regeling, 

ais vervat in Art.70 van het ontwerp-statuut J.ii„, beperkt 

tot aangelegenheden, die reentstreeks de opbouw, de 

S'menstelling, het beheer en het gebruik van de Europese 

strijdkrachten raken, niet a priori verwerpelijk is. 

het bovenstaande heeft niet de pretentie 

een 'volledige bespreking van de ^DG-facetten van de 

bevoegdheden der C » E . te geven, noch ook een uitputtende 

behandeling van de voor- en nadelen van de inschakeling 

der C U 3 , in liet systeem van de hDGo Getracht is slechts 

enige voorlopige 3Ui_gestica te doen omtrent de op dit 

terrein bestaande mogelijkheden, 

haast de vraag van de positie van het 

,/jropese parlement ten aanzien van bepaalde aangelegenheden, 

betrekking hebbende op de ^DG,- dient, aandaci.it besteed te 

worden aan een ander desideratum, dat bij de voorstellen 

van de Assemblee ad hoe een rol heeft gespeeld, te weten 

de coördinatie van het in de &SG c n io de BDQ te voeren 

beleid, het wil voorkomen, dat voor dit probleem de door 

genoemde Assemblee voorgestelde oplossing, teraonteno hfWLfy~<^ 

JüiiS&è het parlement van de J.h. en de Jonseil de3 ..ünistres 

h'ationaux van deze Gemeenschap in de plaats zullen treden 

van resp. de Gemeenschappelijke Vergadering en de Kaad 

van i.inistex-s der beide bestaande doelgemeenschappen, 

een vo_doonde en aanvaardbare oplossing bieden, voorop-
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gesteld uiteraard dat de samenstelling van het p..r lenen t 
der J.f. bevredigend /-eregeld wordt. 

Indien in de G«S* een executieve sou 
v/orden voorzien, welke enerzijds leiding zou geven aan de 
werkzaamheden van het Europese parienent en cjiderzijds -
c.u. on instigatie van dit parienent - bevoegd sou zijn 
zien tot de Rstud van ministers te wenden net; initiatieven 
en voorstellen inzake de uitoefening van de bevoegdheden 
van deze Raad (in de geest van de regeling.welke in art.70 
van het ontwerp is voorzien net betrekicing tot het buiten
lands beleid), zou tenslotte ook nog kunnen worden over
wogen, ot' deze Europese executieve een rol kan spelen bij 
fc.jt nedebestnur, dat in de bestaande doel-emcenschappen 
aan do Raad van kinisters is toegedacht. Ook op deze wijze 
zou indirect de rositie van het Europese parlement worden 
versterkt. 

kien zou hier speciaal kunnen denken aan 
die ncdebestuurs-bevoegdheden, welke krachtens de bestaande 
K 3 G - en . .Du-verdragen door de haad van ministers bij gewone 
of i equalificeerde meerderheid van 3temmen worden uitge
oefend. Onder deze bevoegdheden zijn er enkele, welke niet 
speciaal net het oog op de algemeen-politieke aspecten van 
de betrokken maatregelen aan de kaad van ..inisters zijn 

éven, doen meer bedoeld zijn als een soort interne 
controle op de activiteite-u van de ;oge autoriteit, resp. 
het lonnissariaat. .iet wil voorkomen dat laatstgenoemde 
bevoegdheden we..licht voor overdracht aan de kuropese 
executieve in aanmerking zouden kunnen komen,_ 
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