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INLEIDING 

Overeenkomstig het door de Zes Ministers tijdens de bijeen
komst te Baden—Baden genomen "besluit, zijn de plaatsvervangers 
van de Ministers van Buitenlandse Zaken van 22 September tot 
9 October 1953 te Rome bijeengekomen teneinde, met het uog op 
de te 's-Gravenhage te houden conferentie, voorstellen uit te 
werken met betrekking tot het Verdrags houdende de oprichting 
van een Europese Politieke Gemeenschap. 

De plaatsvervangers hebben de eer onderstaand hun gevolg
trekkingen aan de Minist te leggen. 

De Conferentie heeft op verscheidene punten overeenstemming 
bereikt. Zij is van mening, dat het gewenst is, dat de Ministers 
hun aanwijzingen ten opzichte van enkele andere punten nader her
zien. 

De plaatsvervangers stellen er prijs op met nadruk te ver
klaren, dat het ontwerp-Verdrag, behelzende het Statuut van de 
Europese Gemeenschap, dat door de vergadering "ad hoe" op 
10 Maart 1953 is aangenomen, gebleken is voor de Conferentie 
een stuk van grote waarde te zijn, waarop kon worden voortge
bouwd. 

De Conferentie heeft eveneens groot profijt getrokken uit 
het verslag van het Belgische Comité voor Europese Studie, van 
de preliminaire Notitie van de Italiaanse Regering, benevens 
van de memoranda der Nederlandse Regering, met name van het 
"ontwerp van economische bepalingen van het Verdrag, behelzende 
het Statuut van de Europese Gemeenschap". 

Overeenkomstig de voorstellen van de Ministers en in vervolg 
op de briefwisseling tussen de Voorzitter van de Vergadering "ad 
hoe" en de Voorzitter van de Raad van Ministers, heeft de Confe
rentie voeling genomen met de werkgroep van de Constitutionele 
Commissie van de Vergadering "ad hoe". Tijdens een gedachten-
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wisseling, die op 2 October 1953 heeft plaats gevonden, hebben 
de plaatsvervangers een beroep op de ervaring van vooraanstaande 
opstellers van het ontwerp-Verdrag gedaan, teneinde over enkele 
bijzonder belangrijke punten opheldering te ontvangen0 

In uitvoering van het door de Ministers op 12 en 13 Mei 1953 
te Parijs getroffen besluit, hebben de plaatsvervangers de Secreta
ris-Generaal van de R ead van Europa uitgenodigd aan de voltallige 
vergaderingen van de Conferentie deel te nemen, waarbij zijn tegen
woordigheid de band tussen de Zes en de Raad van Europa verzinne
lijkt. 

De Ministers gelieven als bijlagen tot dit verslag een notitie 
over de organisatie van de Conferentie en een notitie over de ge-
dachtenwisseling met de vertegenwoordigers van de Vergadering 
"ad hoe" aan te treffen. 

Dit verslag behandelt de belangrijkste met elkaar verband 
houdende vraagstukken, met betrekking tot de instellingen en de 
bevoegdheden, in de volgorde van het werkrooster, dat door de 
Conferentie is aanvaard. 

Deze volgorde loopt geensdecls vooruit op die, welke voor het 
opstellen van het Verdrag zal worden aangenomen. 
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HOOFDSTUK I 

AARD VAM DE GEMEENSCHAP 

Het ontwerp van de Vergadering 
"ad hoe" beoogt de oprichting van een 
Europese Gemeenschap van bovennatio
nale aard, gegrondvest op een verbond 
van Volkeren en van Staten, op de eer
bied voor hun persoonlijkheid en op de 
gelijkheid van rechten en plichten. 

De Ministers hebben tijdens de Conferentie van Baden-Baden ver
klaard, dat "een Gemeenschap van souvereine Staten geschapen zal 
worden, die in het belang van allen de supra-nationale taken zal 
vervullen, die in de bestaande Verdragen zijn omschreven of uit 
latere Verdragen zouden kunnen voortvloeien." 

De Conferentie heeft haar werkzaamheden op hetzelfde beginsel 
opgebouwd» 

De Conferentie acht het noodzakelijk, dat aan de Gemeenschap 
nieuwe taken op economisch gebied worden toevertrouwd teneinde zo 
spoedig mogelijk tot de oprichting en instandhouding van een gemeen
schappelijke markt te komen. 

De Duitse, de Belgische, de Italiaanse, de Luxemburgse en de 
Nederlandse Delegatie achten het van het grootste belang dat de op 
te richten Europese Politieke Gemeenschap van meet af aan op dit 
gebied over werkelijke bevoegdheden beschikt. 

De Eranse Delegatie verklaart met nadruk, dat in het eerste 
stadium geen enkele verdere afstand van souvereiniteit moest worden 
toegestaan. 

De Belgische en de Nederlandse Delegatie kunnen een Politieke 
Gemeenschap onder het oog zien, die er zich toe zou beperken als 
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institutionele "bovenbouw voor de bestaande gespecialiseerde gemeen
schappen dienst te doen. Dientengevolge zijn hun meningen aangaande 
de instellingen van de Politieke Gemeenschap en met name aangaande 
de standpunten betreffende de oprichting, de samenstelling en de 
bevoegdheden van de Europese Executieve, gegrond op de onderstel
ling, dat aan deze Executieve een belangrijke economische taak 
wordt toevertrouwd, benevens de bevoegdheden, die nodig zijn om 
haar in staat te stellen deze taak te vervullen» 

De Belgische en de Eranse Delegatie hebben aangaande de over
zeese gebieden de volgende algemene verklaring afgelegd : 

a) het ontwerp voor een politieke Gemeenschap zou van toe
passing moeten zijn op de Europese gebieden van de Sta— 
ten-leden ; 

b) het ontwerp zou in zijn organieke bepalingen aan de 
Ptaten-leden de mogelijkheid moeten geven de bepalingen 
van de tekst tot de gebieden of buiten-Europese Staten, 
die een deel van hen zelve uimaken, waarover zij het be
stuur uitoefenen of waarvan zij de internationale betrek
kingen behartigen, uit te breiden ; 

c) deze mogelijke uitbreiding zou door middel van een ver
klaring van de belanghebbende Staat geschieden ; 

d) tot de aanpassingen, die door een dergelijke verklaring 
nodig worden, zou in gemeenschappelijk overleg tussen de 
aan de Gemeenschap deelnemende Staten moeten worden beslo
ten. 

Overigens heeft de Eranse Delegatie er op ge
wezen, dat zij niet voornemens was tijdens deze zitting der Plaats
vervangers de Saar-kwestie aan te snijden, aangezien dit vraagstuk 
het onderwerp van besprekingen op een hoger vlak moest uitmaken. 
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Zij stelde er evenwel prijs op er in de vorm van een algemeen voor
behoud aan te herinneren, dat de Pranse Regering het noodzakelijk 
acht, dat de plaats van de Saar in de Politieke Gemeenschap be
paald wordt. 
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HOOFDSTUK II - INSTELLINGEN 

Sectie 1. Het Parlement 

Het ontwerp-Verdrag, dat door 
de Vergadering "ad hoe" indachtig 
art. 38 van het E.D.G.-Verdrag is 
opgesteld, beoogt een twe%«amerstelsel. 

De Conferentie erkent dat het Parlement uit twee lichamen moet 
"bestaan : 

a) een gekozen Vergadering, die de volkeren vertegenwoor
digt 5 

"b) een Eerste Kamer, of een daarvoor in de plaats tredend 
lichaam, waarin de Staten-leden van de Gemeenschap ver
tegenwoordigd zijn. (aangaande de standpunten van iedere 
Delegatie wordt naar paragraaf II verwezen). 

A - Kamer der Volkeren 

Het ontwerp van de Vergadering "ad hoe" 
voorziet in de instelling van een Kamer der 
Volkeren samengesteld uit afgevaardigden, die 
volgens het algemeen rechtstreeks kiesrecht 
worden verkozen. 

Behalve de uitzondering, die voor Franse 
overzeese Gebiedsdelen geldt, worden de ze
tels in de Kamer der Volkeren verdeeld op de 
grondslag van afgewogen stemmen, zoals in het 
Verdrag van de E.D.G. voor haar Vergadering 
is overeengekomen. 
Het ontwerp beoogt dat een wet van ei o Gemeen

schap de beginselen van het kiesstelsel bepaalt; 
echter zal, tot het tijdstip, waarop deze in 
kracht treedt, een nationale wet voor elke Staat 
de wijze regelen, waarop de verkiezingen volgens 
het beginsel der evenredige vertegenwoordiging, 
met een mogelijkheid vnn_lijstverbinding zullen 
geschieden. 
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1. Algemene rechtstreekse verkiezingen. 

De Conferentie heeft het beginsel van algemene rechtstreekse 
verkiezingen aanvaard. 

De Duitse, de Belgische, de Franse, de Italiaanse en de Luxem
burgse Delegatie zijn er zich van bewust dat het noodzakelijk is 
de Europese publieke opinie een middel tot uitdrukking te geven en 
gaan. ermede aceoord dat rechtstreekse verkiezingen zullen plaats 
vinden, zodra het Verdrag houdende de instelling van de Europese 
Politieke Gemeenschap van kracht wordt„ Te dien einde en in afwach
ting van een Gemeenschappelijke kieswet, zal volgens deze Delegatie 
het de taak van elk afzonderlijk land zijn te bepalen hoe deze ver
kiezing in dat zelfde land zal geschieden. 

De Nederlandse Delegatie maakt de aanvaarding van algemene, 
rechtstreekse verkiezingen afhankelijk van de volgende voorwaarden 

a) gedxirende een tijdperk van drie jaar, zouden de afgevaar
digden in de Kamer der Volkeren door de Nationale Parle
menten moeten worden verkozen teneinde hechte banden te 
leggen tussen deze Parlementen en het Parlement van de 
Gemeenschap ; 

b) na afloop van dit overgangstijdperk zouden de verkiezingen 
moeten plaats vinden volgens een gemeenschappelijke kies
wet, teneinde de Kamer der Volkeren een gelijkslachtig 
karakter te geven. 

2. Verdeling der zetels. 

De Belgische, de Franse, de Luxemburgse en de Nederlandse 
Delegatie zijn van oordeel, dat het stelsel van zetels met af
gewogen stemmen, dat zal moeten worden beoogd, overeen dient 
te komen met het stelsel dat voor de Vergaderingen van de E.G.K.S. 
en de E„D.G. is aangenomen, teneinde te vermijden dat resultaten, 
die na moeitevolle onderhandelingen zijn bereikt, op losse schroe
ven komen te staan. 
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De Duitse Delegatie heeft eveneens verklaard net dit stelsel 
van afweging accoord te gaan, mits het gehele institutionele stel
sel, waarin het ontwerp van de Vergadering "ad hoe" voorziet, op 
overeenkomstige wijze of op een wijze gelijkwaardig daaraan, wordt 
overgenomen» 

De Italiaanse Delegatie verklaart voorstandster te zijn van 
een maatstaf, die, hoewel in een minimum aantal zetels voor de 
landen met de kleinste bevolkingscijfers en in een maximum aantal 
voor de landen met de grootste bevolking voorziende, in wezen op 
het bevolkingscijfer van elk land zou "berusten. 

B - Perste Kamer. 

Het ontwerp van de Vergadering "ad hoe" 
voorziet in de oprichting van een Senaat, 
samengesteld uit afgevaardigden, door de 
Nationale Parlementen aan te wijzen. 
De verdeling der zetels geschiedt op de 
zelfde wijze als voor de Vergadering van 
de E.D.G. is bepaald* 

De Conferentie heeft, zoals hierboven (blz._6 ) is gezegd, de 
noodzakelijkheid van hut bestaan van een Eerste Kamer of van een 
daarvoor in de plaats tredend lichaam erkend en daartoe twee moge
lijkheden nader in ogenschouw genomen : 

a) een verkozen Senaat met afgewogen stemrecht, of wel een 
verkozen Senaat op voet van pariteit ; 

b) een Raad van Nationale Ministers, met de functie van Eerste 
Kamer. 

De Duitse, de Belgische, de Eranse, de Luxemburgse en de Neder
landse Delegatie zijn van oordeel, dat de bepalingen van art. 38 
van het E.D.G.-Verdrag niet beletten dat de rol van Eerste Kamer 
door een lichaam als de Raad van Nationale Ministers wordt vervuld. 

De Italiaanse Delegatie uit ernstig voorbehoud ten aanzien van 
deze uitleg. 
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1. Verkozen Senaat. 

De Belgische, de Franse, de Italiaanse, de Luxemburgse en de 
Nederlandse Delegatie zouden voorstanders van een Verkozen Senaat 
op voet van pariteit zijn, of wel deze aanvaarden. 

De Italiaanse Delegatie maakt haar aanvaarding van het pari-
tcitc beginsel evenwel afhankelijk van de voorwaarde, dat het 
voor de Kamer der Volkeren aangenomen stelsel in hoge mate op even
redigheid net het bevolkingscijfer berust. 

De Duitse Delegatie is tegen het pariteitsbeginsel voor een 
verkozen Senaat. Zij zou een verkozen Senaat net afgewogen sten-
nen aanvaarden, indien het institutionele stelsel, door het ont
werp van de Vergadering "ad hoe" beoogd, werd aanvaard. 

De Franse en de Nederlandse Delegatie behouden zich voor van 
hg,ar aanvaarding van een verkozen Senaat terug te konen, indien 
het bestaan van die Senaat, wat de Kaner der Volkeren betreft, 
het beginsel van afgewogen stennen, waarin bij de Verdragen van 
de E.G.K.S. en de E.D.G. is voorzien, zou aantasten. 

2. Raad van Nationale Ministers, net de functie van Eerste kaner. 

De Duitse Delegatie - die er evenwel op wijst, dat zij de 
voorkeur aan het volledige institutionele stelsel van het ont
werp van de Vergadering "ad hoe" geeft - en de Belgische, 
Franse en de Nederlandse Delegatie zouden aanvaarden, dat de 
functie van Eerste Kamer door de Raad van Nationale Ministers 
werd vervuld. 

De Luxemburgse Delegatie, hoewel zij haar standpunt voorbe
houdt, meent zich met dit voorstel te kunnen verenigen, indien 
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het door alle partijen wordt aanvaard. 
De Belgische, de Franse, de Luxemburgse en de Nederlandse 

Delegatie zijn echter van mening, dat een dergelijke oplossing 
geen inbreuk zou mogen maken op de bevoegdheden van een Raad van 
Ministers als element van de Uitvoerende Organisatie van de Gemeen
schap. 

De Duitse Delegatie zou pariteit in de Ministerraad aanvaarden, 
ingeval deze de "Eerste Kamer" zou zijn. 

De Italiaanse Delegatie kan zich slechts met de grootste moeite 
een Raad van Ministers voorstellen, waarbij de wetgevende en de 
uitvoerende macht in éénzelfde orgaan zijn verenigd. 

Sectie 2. De Executieve Organisatie van de G-eme en~ 

Het ontwerp van de Vergadering "ad hoe" 
beoogt de oprichting van een Europese Uit
voerende Raad en van een Raad van Naticna} 
Ministers. 

De Europse Uitvoerende Raad vormt het 
bestuur van de Gemeenschap. Samengesteld 
uit een door de Senaat aangewezen voorzit
ter en verdere leden, door de Voorzitter 
benoemd, is de Europese Uitvoerende Raad 
tegenover de Kamer der Volkeren en de Se
naat welker vertrouwen hij moet bezitten 
en welke hem door een motie van afkeuring 
tot aftreden kunnen dwingen, verantwoorde
lijk. 

De harmoniëring van het beleid van de 
Europese Uitvoerende Raad en dat van de 
Regeringen der Staten-leden is de taak van 
de Raad van Nationale Ministers, welke uit 
leden der Zes Regeringen bestaat. Te dien 
einde beschikt de Raad van Nationale Minis
ters over de Europese Uitvoerende Raad. 

De Raad van Nationale Ministers en de 
Europese Uitvoerende Raad zullen inlichtin
gen uitwisselen en elkaar wederkerig raad
plegen. 
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De Conferentie is van oordeel, dat de Executieve Organisatie 
gekenmerkt moet zijn door de handhaving van een voortdurend even
wicht tussen het supra-nationale en het nationale element. 

2. De Belgische, Franse en Luxemburgse Delegaties verklaren 
accoord te gaan met het beginsel van een tweeledige organisatie,/-

die is samengestelduit een "nationaal" element, vertegenwoordigd 
door een Raad van Ministers en een "supra-nationaal" element, 

In dit opzicht maken de Duitse en de Italiaanse Delegatie 
voorbehoud. Zij gingen weliswaar met het eerste punt (No. 1 hierbo
ven) accoord, aangezien dit volgens haar mening betrekking heeft op 
het algemeen beginsel van de samenwerking tussen het supranationale 
uitvoerende lichaam en de Raad van Nationale Ministers, doch kunnen 
zij zich echter niet verenigen met de onderstelling, dat deze beide 
lichamen delen of elementen van de Executieve Organisatie uitmaken. 
Volgens haar mening zou de Raad van Nationale Ministers een insti
tutioneel lichaam "sui generis" moeten zijn. 

De Nederlandse Delegatie is van oordeel, dat het verschil 
tussen de twee gezichtspunten slechts in nauwkeurig omlijnde juri
dische voorschriften betreffende de betrekkingen tussen de beide li
chamen tot uitdrukking kan komen. Zij handhaaft daarom haar voorbe
houd. 

3. Volgens de Belgische, de Franse en de Luxemburgse Delegatie 
dient de Raad van Ministers, die het nationale element in de exe
cutieve organisatie vertegenwoordigt, uit de Hoofden der Regeringen 
of der Ministeries van Buitenlandse Zaken der Staten-leden moeten 
bestaan, waaraan naar de mening van de Belgische en de Luxemburgse 
Delegatie mogelijkerwijze andere Ministers zouden kunnen worden 
toegevoegd, al naar gelang de zaken die op de Agenda voorkomen. 

4» De Duitse, Italiaanse en Luxemburgse Delegatie wensen, dat de 
Europese Politieke Gemeenschap zich niet zal beperken tot het 
verenigen van de bevoegdheden van de E.G.K.S. en do B..D-&-., . doch 

/"~"a doublé branche" 
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dat zij op economisch gebied werkelijke bevoegdheden verkrijgt. 

De Belgische en Nederlandse Delegatie zijn van mening, dat 

het aan de Gemeenschap verlenen van deze nieuwe bevoegdheid ab

soluut noodzakelijk en dat bij gebreke daarvan de Europese Poli

tieke Gemeenschap onvoorstelbaar is. Op deze onderstelling voort

bouwende, kunnen deze Delegaties zich met de schepping van een 

nieuw uitvoerend lichaam verenigen. 

De Franse Delegatie wijst er met nadruk op dat, hoewel geen 

enkele afstand van souvereiniteit in het eerste stadium kan worden 

toegestaan, het nochtans nodig is, dat de Gemeenschap nieuwe taken, 

met name op economisch terrein toegewezen krijgt. Volgens haar 

mening is het van het hoogste belang dat de op te richten Executieve 

Organisatie het raamwerk voor de ontwikkeling van de Europese inte

gratie vormt. 

5» Onder voorbehoud van het bovenstaande verklaart de Conferentie 

ten aanzien van het supra-nationale element,dat in punt 1 bedoeld 

is, voorstandster te zijn van de schepping van een nieuw lichaam. 

6. De Conferentie gaat er mede accoord dat de Executieven, waarin 

de bestaande Verdragen voorzien, n.1. Commissariaat en Hoge Autori

teit, onder de onderstaande voorwaarden worden gehandhaafd. 

Naar de mening van de Duitse, de Belgische en de Franse, Italiaanse 

en Luxemburgse Delegatie zouden de bestaande uitvoerende lichamen 

door het supra-nationale orgaan in kwestie moeten worden "overkapt"» 

De Nederlandse Delegatie is ¥an oordeel, dat de coördinatie 

tussen de beide bestaande Gemeenschappen reeds ruimschoots verzekerd 

is, doordat de toezicht houdende organen dier beide Gemeenschappen, 

/"(Gemeenschappelijke) Vergadering, Hof van Justitie en Raad van Mi

nisters^ gemeenschappelijke organen zijn, die hun functies zowel 

t.o.v. de Hoge Autoriteit en het Commissariaat als t.o.v. de nieuwe 

supra-nationale Executieve vervullen. 

Bovendien wenst zij - hoewel in het huidige stadium van ontwik

keling van de E.G.E.S. en de E.D.&. aandringend op de noodzakelijk-
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heid een wijziging van de "bestaande Verdragen zoveel mogelijk te 
vermijden - zodra de Europese Politieke Gemeenschap van kracht 
wordt, een coördinatie van de drie supra-nationale uitvoerende 
lichamen door een verbindend orgaan dat een raadgevend karakter 
zou moeten hebben» Dit orgaan zou de maatregelen kunnen bestude
ren en voorbereiden, die nodig waren, om op een later tijdstip tot 
een zekere samensmelting der uitvoerende lichamen te geraken, zodra 
de ervaring de wenselijkheid hiervan zou aantonen. 

7. De Duitse, Belgische, Franse en Italiaanse Delegatie zijn van 
mening, dat het nieuwe, supra-nationale lichaam in beginsel samen
gesteld zou moeten zijn uit eensdeels vertegenwoordigers van de 
uitvoerende autoriteitender bestaande gespecialiseerde gemeenschap
pen — zoals de Vergadering "ad hoe" had voorzien - en anderdeels 
uit nieuwe leden, waarvan er één het ambt van Voorzitter zou bekle
den. 

De Nederlandse Delegatie herinnert aan haar opvatting, dat de 
vertegenwoordigers der bestaande uitvoerende lichamen aan het door 
haar voorgestelde verbindingsorgaan zullen deelnmen, zonder leden 
te zijn van de nieuwe supra-nationale Executie. 

8. Daarenboven verduidelijken de Delegaties als onderstaand haar 
particuliere gezichtspunten ten aanzien van bepaalde onderwerpen : 

De Duitse Delegatie verklaart, dat al naar gelang andere oplos
singen niet aan de hand zijn gedaan of als met haar toestemmen mo
gelijke oplossingen in bovenstaande uiteenzetting onder het oog 
werden gezien, zij zich in beginsel verenigt met de voorstellen 
betreffende de Uitvoerende Piaad die in het ontwerp van de Verga
dering "ad hoe" zijn vervat. 

De Belgische Delegatie is van oordeel, dat het nieuwe supra
nationale uitvoerende lichaam, behalve werkelijke bevoegdheden op 
economisch terrein, macht tot het nemen van besluiten zal moeten 
hebben, teneinde het algemene toezicht op de Hoge Autoriteit van 
de E.G.K.S. en op het Commissariaat van de E.D.G. en de coördinatie 
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van hun "beide werkzaamheden mogelijk te maken. Dit orgaan zal 
als (ondeelbaar) college functionnercné De Raad van Nationale -
Ministers zal de Voorzitter van dit orgaan moeten benoemen. 

Deze supra-nationale Executieve, die een politiek karakter 
heeft, zal aan de verkozen Vergadering rekenschap verschuldigd zijn, 
De Belgische Delegatie is bereid het getale vraagstuk te bespreken 
volgens de grote lijnen, die de Italiaanse Delegatie in Sectie 4 
(Bevoegdheden der lichamen) van dit Hoofdstuk heeft aangeduid. 

De Franse Delegatie is van oordeel, dat het supra-nationale 
element van de executieve organisatie als volgt zou moeten zijn : 

a) de "Uitvoerende Raad" samengesteld uit : 
- een Voorzitter en .....leden door de Raad van Ministers 

aan te wijzen ; 
- de Voorzitter van de Hoge Autoriteit en van het Commissa

riaat . 
b) de gespecialiseerde Executieven, te weten de Hoge Autoriteit 

en het Commissariaat, welker bevoegdheden door de bestaande 
Verdragen zijn bepaald. 

Aangenomen dat de Gemeenschap nieuwe taken op economisch terrein 
zal hebben cn naar een samensmelting van de gespecialiseerde Gemeen
schappen zal streven, zonder dat daardoor evenwel het Verdrag tot 
een verder afstaan van souvereiniteit zal leiden, zal de uitvoerende 
Raad tot taak hebben in het eerste stadium met de Raad van Ministers 
en het Parlement samen te werken, met het doel ten behoeve van de 
Regeringen plannen op te stellen om het werk van de Europese een
making te vervolgen en accoorden voor te bereiden om de latere 
samensmelting van de gespecialiseerde Executieven, in het kader 
ven een verder doorgevoerde integratie, mogelijk te maken. 

De Italia.anse Delegatie is van oordeel : 
a) dat de Executieve organisatie van de Europese Politieke 

Gemeenschap gegrondvest moet zijn op een supra-nationale 
Uitvoerende Raad van politiek karakter, verantwoordelijk 
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tegenover het Parlament zoals het ontwerp van de Verga
dering "ad hoe" dit in hoofdstuk II voorstelt; 

b) dat de Uitvoerende Raad, op een nader te "bepalen wijze, 
de bestaande Executieven moet omvatten en de uitvoerende 
funetie moet vervullen ten aanzien van alle nieuwe taken, 
die aan de Gemeenschap zouden worden toevertrouwd; 

c) dat de Raad van Nationale Ministers, welks belangrijkste 
taak de harmoniëring en coördinatie tussen de nationale 
en de supra-nationale verlangens is, in bepaalde vraag
stukken, die van fundamenteel belang voor de Staten-leden 
zijn en uitdrukkelijk worden genoemd, geroepen kan worden 
eenvoudige adviezen of eensluidende adviezen benevens alge
mene aanwijzingen aan de Uitvoerende Raad te geven. 

De Luxemburgse Delegatie verklaart er mede accoord te gaan, dat 
de Executieve van de Gemeenschap een nieuw supra-nationaal element 
bevat, doch wijst op het belang, dat zij er aan hecht, dat de wer
king van de E.G.K.S. niet door de instelling van dat lichaam gestoor 
wordt. 

De Voorzitter en de leden van de nieuwe Executieve zouden door 
de Raad van Nationale Ministers moeten worden benoemd. 

De Executieve van de Gemeenschap zal de supra-nationale bevoegd
heden uitoefenen overeenkomstig de bevoegdheden, die door de E.G.K.S 
en E.D.G.-Verdragen worden bepaald. 
Zij zal bovendien over nieuwe bevoegdhedenbeschikken, met name op 
economisch gebied, volgens de bepalingen, die in het Verdrag, hou
dende de oprichting van de Europese Politieke Gemeenschap of in 
latere Verdragen zullen moeten worden opgenomen. 

De Nederlandse Delegatie herinnert aan de door haar gemaakte 
opmerkingen ten aanzien van de punten 4 en 6 en stelt voor : 

a) dat de Voorzitter door de Raad van Nationale Ministers zal 
worden aangewezen; 

b) dat hij zelf de overige leden van de nieuwe Executieve kiest 
met dien verstande, dat in deze laatste ten minste één 
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"onderdaan" van elke deelnemende Staat zitting zal hebben ; 
c) dat de Executieve niet door de Kamer der Volkeren in haar 

ambt bevestigd behoeft te worden, alvorens in functie te 
treden; 

d) dat de Voorzitter de overige leden niet kan ontslaan; 
e) dat de nieuwe Executieve als "college" zal functionneren; 
f) dat de Executieve politiek verantwoordelijk zal zijn tegen

over het Parlement. 
Bovendien zal, naar haar mening, de Raad van Nationale Ministers 

welks voornaamste taak bestaat in de harmoniering en coördinatie van 
de nationale en supra-nationale verlangens, volgens de bepalingen 
van de bestaande Verdragen, van het Verdrag houdende de oprichting 
van de Europese Politieke Gemeenschap en van latere verdragen ge
roepen zijn eenvoudige adviezen of eensluidende adviezen en aan
wijzingen aan de Uitvoerende Raad te geven. 
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Sectie 3» Het Hof van Justitie. 

Het ontwerp van de Vergadering "ad hoe' 
voorziet dat de Hoven van de G-emcensehap 
van de E.G.K.S. en van de E.D.G. één en 
dezelfde juridictie vornen, waardoor de 
eenheid in de rechtspleging gewaarborgd 
wordt. 

De Conferentie verklaart voorstandster te zijn van 
de instelling van een enkel Europees Hof en stelt voor 
dat op een daartoe geschikt tijdstip een commissie van 
rechtsgeleerden het gehele vraagstuk de rechtsmacht be
treffende op de grondslag van het ontwerp van de Verga
dering "ad hoe" nader onderzoekt. 
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Sectie 4. Bevoegdheden der lichamen. 

De Conferentie neent, dat in het huidige stadium der werkzaamhe
den het moeilijk is de "bevoegdheden der lichamen te omschrijven aan
gezien de wijze waarop de instellingen der Gemeenschap zijn opge
bouwd en haar bevoegdheden nog niet zijn vastgesteld. 

Zij is voorts van mening dat het noodzakelijk is, overeenkomstig 
de bewoordingen van het perscommuniqué van de Conferentie van Baden-
Baden "een doeltreffend politiek en democratisch toezicht" op de 
Executieve Organisatie van de Gemeenschap te verzekeren. De vast
stelling van de v/ijze waarop dit toezicht moet worden uitgeoefend 
is evenwel nauw verbonden met de wijze, waarop het Parienent en de 
Executieve Organisatie van de Gemeenschap zijn opgebouwd. 

Onder deze omstandigheden is het niet mogelijk gebleken dieper 
op het vraagstuk der bevoegdheden in te gaan. 

Met het oog op latere werkzaamheden kwam het enkele Delegaties 
evenwel gewenst voor, reeds thans haar meningen tot uitdrukking te 
brengen. 

De Italiaanse Delegatie meent, dat de bevoegdheden der Instel
lingen van de Gemeenschap als volgt zouden moeten worden vastgesteld 
A. - T-p.TT-.oefrdheden van het Parlement. 

a) Het Parlement zou het toezicht ten aanzien van de poli
tiek der Gemeenschap moeten uitoefenen. De vaststelling v 
de wijze waarop dit toezicht zal worden uitgeoefend is 
nauw verbonden met de wijze, waarop de Executieve en het 
Parlement zijn opgebouwd (wat dit laatste betreft: vol
ledig of onvolledig twee-kanerstelsel) ; 

b) Het Parlement zou wetgevende bevoegdheden hebben (recht v 
initiatiefj recht van amendement, goedkeuring van wetten) 
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c) De leden van het Parlement zouden het recht moeten "be

zitten vragen te stellen en eveneens het recht van amen

dement . 

Het stelsel, dat door het ontwerp van de Vergadering 

"ad hoe" wordt voorgesteld zou in beginsel kunnen worden 

aanvaard• 

B. - Bevoegdheden van de Executieve» 

De Executieve Organisatie zou op het gebied van de bevoegd

heden van de Gemeenschap de volgende bevoegdheden moeten hebben: 

a) het initiatief van wetsvoorstellen, 

b) vaststelling van de uitvoeringsbepalingen der wetten, 

c) het uitoefenen van de algemene executieve functie. 

Het stelsel, dat de Vergadering "ad hoe" te dien einde 

heeft voorgesteld zou in beginsel kunnen worden aanvaard. De 

wijze van uitvoering van deze bevoegdheden zal evenwel eerst 

kunnen worden vastgesteld nadat de wijze waarop de Executieve 

Organisatie wordt opgebouwd,zal zijn bepaald, 

C. - Bevoegdheden van de Raad van Nationale Ministers. 

De Raad van Nationale Ministers zal de werkzaamheden van 

de Executieve der Gemeenschap en de politiek der Regeringen 

van de Staten-leden moetian coördineren en harmoniëren. 

De grondlijnen van het voorgestelde ontwerp van de Verga

dering "ad hoe" zullen kunnen worden aangehouden. 

Voor de uitoefening van de taak van de Raad van Nationale 

Ministers zou rekening moeten worden gehouden met het volgende; 

a) onder de voorwaarden, waarin bij de Verdragen is voor

zien, geeft de Raad algemene richtlijnen aan de Execu

tieve van de Gemeenschap, 

b) de Executieve is verplicht adviezen ¿"eenvoúdig of een-

374 n/53 ner/jo ./• 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2689



luidend advies_7 aan de Raad van Nationale Ministers te 
vragen in de gevallen, die het Verdrag uitdrukkelijk ver
meldt o 
De Nederlandse Delegatie is, zonder op alle punten van het 

Italiaanse voorstel in te gaan, van oordeel dat in de gevallen-, 
waarbij wetgevende "bevoegdheden aan het Parlement worden toe
gekend, het aanbeveling verdient ten aanzien van het recht van 
amendement, het volgende stelsel toe te passen : 
- een wetsontwerp, waartoe het Parlement het initiatief geno
men heeft en dat door het Parlement is aangenomen, kan doo~ 
de Executieve Organisatie worden verworpen; 

- een wetsontwerp, dat door de Executieve Organisatie aan het 
Parlement wordt voorgelegd en door dit laatste op zodanige 
wijze wordt gewijzigd, dat de uitvoerende organisatie het 
onaanvaardbaar acht, kan door haar worden teruggetrokken. 
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HOOFDSTUK III 

BEVOEGDHEDEN 

Sectie 1. De door de Verdragen van de E.G.K.S. en-
de E.D.G. bepaalde Bevoegdheden. 

Het ontwerp van de Vergadering "ad hoe" 
bepaalt dat de bevoegdheden van de E.G.K.S. 
en de E.D.G. door de Europese Politieke Ge
meenschap zullen worden uitgeoefend. 

De Ministers hebben tijdens de Conferentie van Baden-Baden 
besloten dat "de Gemeenschap op een nog nader te bepalen wijze, 
de E.G.K.S. en de E.D.G, in zich zal opnemen". 

Uitgaande van dit beginsel, heeft de Conferentie de daaruit 
voortvloeiende vraagstukken, voornamelijk in hoofdstuk II, nader 
beschouwd. 
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Sectie 2» Economische "bevoegdheden. 

Het ontwerp van de Vergadering "ad hoe" 
bepaalt dat de Gemeenschap tot taak zal heb
ben in harmonie met de economie van de deel
nemende Staten, de economische ontwikkeling, 
de uitbreiding van de werkgelegenheid en de 
verhoging van het levenspeil in deze Staten 
te verzekeren, met name door de geleidelijke 
instelling van een gemeenschappelijke markt, 
met vermijding, door beschermende maatrege
len, van fundamentele moeilijkheden in de 
volkshuishouding van de deelnemende Staten. 
De wijze van toepassing wordt in een ander 
hoofdstuk behandeld. 

I. Algemene economische doelstellingen van de Politip>« Gemeenschap. 
De Conferentie doolt de mening, dat de algemene economische 

doelstellingen van de Europese Politieke Gemeenschap de volgende 
zijn : economische uitbreiding, vermeerdering van de productie, 
vergroting van de werkgelegenheid, verhoging van het levenspeil 
en bevordering van de werken des vredes. 

II. Omschrijving van de gemeenschappelijke markt. 
De verwezenlijking van deze doelstellingen sluit in, dat het 

einddoel de schepping van een gemeenschappelijke markt moet zijn, 
gegrond op het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitalen en 
personen. 

Wat het personenverkeer aangaat, heeft de Franse Delegatie ver
klaard, dat onder de huidige omstandigheden het vraagstuk van het 
overschot aan werkkrachten niet geheel en op voor allen tevreden
stellende wijze in het beperkte kader van de Gemeenschap der Zes 
kan worden opgelost. 

De Luxemburgse Delegatie heeft er op gewezen dat zij niet zon
der voorbehoud het beginsel van vrij verkeer voor personen kon 
goedkeuren, wegens de geringe uitgestrektheid en de eoonomisehe en 
sociale structuur van haar land. 
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III, De voorwaarden die voor de instelling en d e duurzaamheid van de 
vrije markt nodig zijn. 

De Conferentie gaat met het volgende beginsel accoord : 
De Staten-leden behoren een economische, sociale en financiële 
politiek (muntwezen, begroting, krediet) te voeren die verenig
baar is met de vereisten voor de vorming van een gemeenschappe
lijke markt en met haar regelmatige werking. 

In het bijzonder is het van wezenlijk belang, teneinde te 
vermijden, dat die markt autarkisch zij en om haar een stevige 
basis te geven, dat er naar gestreefd wordt met alle landen ter 
wereld een evenwicht der betalingsbalans te bereiken, zonder han
delsbelemmeringen of discriminatie tussen de Staten-leden onder
ling en dat het krediet- en betalingsstelsel toelaat uiteindelijk 
tot de vrije converteerbaarheid van de munt te komen, ten minste 
wat het verkeer van goederen en diensten betreft, niet alleen 
tussen de Staten-leden maar eveneens tussen het grootst mogelijke 
aantal landen. 

De Italiaanse Delegatie erkent de noodzakelijkheid van een 
coördinatie van de politiek en aanvaardt de doelstelling die deze 
coördinatie vervolgt. Zij wenst er nochtans op te wijzen, dat 
hoewel zij de converteerbaarheid met alle landen ter wereld wenst, 
men als reëel te bereiken doel de converteerbaarheid tussen de zes 
landen voor ogen dient te houden, die enerzijds,niet een onvol
maakte converteerbaarheid, zoals tegenv/oordig in de schoot van de 
E.B.U. bestaat, dient te zijn en anderzijds,in ieder geval het 
eindresultaat van de financiële stabiliteit en van een gezonde munt 
politiek moet zijn. Bovendien - en dit is voor Italië noodzakelijk-
moet die converteerbaarheid worden voorafgegaan door de verwijde
ring van alle hinderpalen die het vrije verkeer van goederen en 
diensten belemmeren. 

IV. Maatregelen ter verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt. 
Het komt de Conferentie voer , dat de vooruitgang van de econo

mische integratie tussen de Zes landen met meer zekerheid en met 
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minder moeilijkheid verkregen zal worden door maatregelen die er 

toe strekken een algemene gemeenschappelijke markt in te richten 

dan door het achtereenvolgens integreren van verschillende econo

mische sectoren. 

In beginsel gaat de Conferentie met de volgende drie punten 

accoord : 

- de kwantitatieve beperkingen tussen de Staten-leden moeten 

geleidelijk verminderen en uiteindelijk worden opgeheven; 

- de douane-rechten tussen de Staten-leden moeten geleidelijk 

verminderen en uiteindelijk worden opgeheven; 

- de maatregelen die nodig zijn voor het geleidelijk instellen 

van een gemeenschappelijk tol- en ruilstelsel t.o.v. derde 

Staten-leden moeten genomen worden j d.w.z. maatregelen die 

geschikt zijn om de ontwikkeling van het internationale han

delsverkeer te bevorderen. 

De Belgische, Luxemburgse cn Nederlandse Delegatie hebben de 

mening te kennen gegeven dat het Verdrag nauwkeurig en duidelijk 

moet zijn aangaande de tijdens het eerste stadium van de ontwikke

ling in de richting van de gemeenschappelijke markt, te volgen 

werkwijze. 

Het is immers van het allerhoogste belang dat men zich 

duidelijk rekenschap geeft van wat in de schoot van de Gemeenschap 

moet worden verwezenlijkt en zich er eveneens van bewust is, dat 

elk misverstand met derde landen wordt vermeden. De Nederlandse 

Regering heeft daarom de oprichting van een Tolverbond (Union 

Douanière) voorgesteld in de geest van het General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT); dit voorstel vormt het onderwerp van 

een ontwerp van bepalingen dat de Nederlandse Regering aan de an

dere Regeringen heeft toegezonden. 

De Franse Delegatie heeft de volgende opmerkingen gemaakt : 

a) Zij heeft er op gewezen dat de inrichting van de algemene 

gemeenschappelijke markt ernstige moeilijkheden tot gevolg 
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zou hobben die, aangezien zij - anders dan bij de gemeenschap
pelijke kolen- en staalmarkt - niet met nauwkeurigheid kunnen 
worden vooruitgezien, in de stadia die moeten worden doorlopen, 
een grotere omzichtigheid noodzakelijk maken. 

b) Wat het vrije goederenverkeer betreft, wijst zij er op, dat 
het nodig zou kunnen zijn bepaalde goederen, welker voortbe
staan of ontwikkeling als noodzakelijk erkend zijn,door andere 
middelen dan contingenteringen of de toepassing van invoerrech
ten tegen een te sterke concurrentie te beschermen. 

c) Wat het vrije verkeer van kapitaal betreft, heeft zij de mening 
geuit dat de gemeenschappelijke markt kan worden verwezenlijkt, 
zonder dat dit verkeer volkomen vrij behoeft te zijn. 

d) Overigens heeft zij voorgesteld dat de Staten-leden spoedig 
tot overeenstemming trachten te komen aangaande de maatregelen 
die ter vermijding van irrationele beleggingen of investeringen*, 
die met de doelstellingen van de gemeenschappelijke markt in 
tegenspraak zijn, moeten worden genomen. 

e) Bovendien meent zij dat het vrije spel der mededinging alléén 
niet in staat is de gemeenschappelijke markt in alle sectoren 
te verwezenlijken en dat het dientengevolge in enkele gevallen 
nodig zou kunnen zijn eerst te integreren, om daarna te kunnen 
bevrijden. 

f) Tenslotte heeft zij er op gewezen, dat het Europees Fonds, 
waarvan in § VI van deze Sectie sprake is,in het kader der be
schermende maatregelen, als een nuttig werktuig voor de voorbe
reiding van de gemeenschappelijke markt beschouwd zou kunnen 
worden. 

De Luxemburgse Delegatie heeft verklaard, dat gezien de wezenlijke 
rol die de landbouw in de economische en demografische structuur van 
haar land speelt, Luxemburg haar toetreding tot de gemeenschappelijk 
markt afhankelijk moet maken van een voorafgaand accoord over de 
handhaving van een stelsel van beschermende rechten. 

De Belgische Delegatie heeft voorbehoud ten aanz n van de eer-
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ste vijf punten die de franse Delegatie heeft ontwikkeld, tot uit
drukking gebracht. Wat punt b) betreft, kan zij niet accoord gaan 
met het gebruik van middelen, door de overheid en door particuliere 
ondernemingen, die de vrije mededinging tussen de industriegebie
den der zes verbonden Staten belemmeren. Ten aanzien van punt d) 
merkt zij op dat een land dat een liberale handelspolitiek voert in 
het algemeen niet in staat is dergelijke investeringen te beletten; 
volgens haar mening is de aangelegenheid reeds geregeld door het 
voorschrift dat in de eerste alinea van paragraaf III is neergelegd. 
Zij is bovendien van mening dat een duidelijk bepaalde einddatum 
van de overgangsperiode de ondernemingen van irrationele investerin
gen zal terughouden, 

De Duitse Delegatie heeft er op gewezen dat om de gemenschap-
pelijke markt te verwezenlijken, men in de eerste plaats gebruik 
moet maken van de positieve krachten van de concurrentie en uit
gaan van een economische politiek die beantwoordt aan de beginselen 
van de bevrijding van de markten. Daarom zou het, nadat men de 
douanerechten en de oontingenteringen had laten vervallen, weinig 
wenselijk zijn de mededinging op de gemeenschappelijke markt door 
andere middelen van geleide economische politiek wederom te beper
ken. De Duitse Delegatie meent eveneens dat een gemeenschappelijke 
markt zo spoedig mogelijk tot de verwezenlijking van het vrije ver
keer van kapitaal zal moeten leiden, opdat de mogelijkheden van eco-
nomisahe uitbreiding die in de verschillende deelnemende staten be
staan, ten volle kunnen worden benut. Zij meent zich niet te kunnen 
verenigen met het voorstel van de Franse Delegatie om maatregelen 
te nem n die bestemd zijn irrationele investeringen te verhinderen, 
aangezien de uitschakeling van onproductieve investeringen slechts 
door middel van concurrentie zou moeten geschieden en bovendien 
enerzijds, onproductieve investeringen moeilijk kunnen worden vast
gesteld c-n anderzijds, enkele landen niet over wettelijke bepalingen 
beschikkm die het nemen van dergelijke maatregelen mogelijk maken. 
Ten slotte is zij van mening dat een Europees Fonds hot mogelijk zou 
maken bepaalde moeilijkheden en schade, die de procedure van wederaan
passing aan werkgevers en arbeiders zou kunnen veroorzaken, zou 
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kunnen verzachten. Het Fonds zou zich evenwel tot dit doel moeten 

beperken en in geen geval functies van de normale kapitaalmarkt 

op dirigistische wijze tot zich trekken. 

De Italiaanse Delegatie zou gaarne gezien hebben dat de drie 

punten waarover overeenstemming is bereikt en die in het begin van 

deze paragraaf zijn vermeld meer bijzonderheden vermeld hadden, door 

het verbod van dubbele prijzen en alle discriminerende maatregelen 

zowel als de liberalisatie der onzichtbare transacties daarin op te 

nemen. Zij was bovendien van ÏÏB ning dat overeenkomstig de defini

tie van de gemeenschappelijke markt, het aanbeveling zou hebben 

verdiend eveneens de maatregelen die genomen moeten worden om het 

vrije verkeer van personen te bevorderen, daarin eveneens op te ne

men. Te dien einde zou eventueel kunnen worden voorzien, dat het 

vrije verkeer van personen eerst in het laatste stadium van de be

vrijdende maatregelen tot stand zal worden gebracht. Tenslotte heeft 

de Italiaanse Delegatie er op gewezen, dat naar haar mening, wat 

punt d) van de opmerkingen van de Franse Delegatie betreft, het pro-

bi em der investeringen is gedekt door de verplichting die de Staten 

dienen aan te gaan, een economische, sociale en financiële politiek 

te voeren, die verenigbaar is met de vorming van de gemeenschappe

lijke markt en met haar regelmatige werking (zie paragraaf III, eer

ste alinea). 

In ieder geval hebben alle delegaties de mening verkondigd dat 

de in het begin van paragraaf IV opgesomde maatregelen ter verwezen

lijking van de gemeenschappelijke markt niet als een volledige-

limitatieve - lijst dienen te worden beschouwd, maar als de eerste 

stappen in de richting van de gemeenschappelijke markt, 

V. Betrekkin/ren tussen de gemeenschappelijke markt_en de Staten -niet-

leden» 

De Conferentie is eenparig van oordeel dat de handelsbetrekkin

gen tussen de Staten-leden en niet-leden in het eindstadium van zo 

liberaal mogelijke aard dienen te zijn. Zij heeft erkend, dat de Zes 

Regeringen momenteel gebonden zijn door artikel XXIV van het GATT 
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en dat het aanbeveling zou verdienen over enige tijd onderhandelin
gen met de verdragsluitende partijen van het G-eneefse accoord aan 
te knopen. Een commissie van deskundigen zou de voorstellen moe
ten bespreken die aan bedoelde verdragsluitende partijen gedaan 
moeten worden. Er werd aan herinnerd, dat de Gemeenschap moest 
"open" blijven voor andere landen die daaraan wilden deelnemen 
en vastgesteld dat andere economische zones momenteel door hoge 
tarieven die somtijds van discriminerende aard zijn, worden beschermd 

De verwezenlijking van de uiteindelijke gemeenschappelijke markt 
zal netelige problemen stellen. De Zes Regeringen zullen immers te
gelijkertijd moeten zorgen voor het "open"-houden van de Gemeenschap, 
voor het vermijden van een verhoging der "binnenlandse" prijzen, 
met name in de deelnemende Staten waar de laagste douane-tarieven 
gelden, benevens andere economische zones opwekken onderhandelin
gen op het gebied der douane-tarieven met de Zes Landen aan te 
knopen. 

VI. Maatregelen van Bescherming en Compensatie. 
De Conferentie is van oordeel dat het stelsel van beschermende 

en compenserende naatregelen , aan een diepgaand onderzoek moet 
worden onderworpen. 

De Nederlandse Delegatie heeft het ontwerp van een aantal in 
het Verdrag op te nemen bepalingen ingediend, welk ontwerp - voort
bouwend op het beginsel van gemeenschappelijke verantwoordelijk
heid -enerzijds voorziet in een procedure voor de gevallen waarin 
moeilijkheden met de betalingsbalans zouden rijzen en anderzijds, 
in een werkwijze voor het geval er zich ernstige fundamentele moei
lijkheden in een sector van de economie van één of meer Staten
leden zouden voordoen. 
Voor het tweede dezer gevallen voorziet het ontwerp in de instelling 
van een Europees Fonds (zie art. G. van het Ontwerp), 

De Belgische Delegatie -was van oordeel dat de Gemeenschap in 
het kader van haar bevoegdheden tot taak diende te hebben de na
tionale economieën te ondersteunen bij het teboven komen van ernstige 
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fundamentele moeilijkheden die mogelijkerwijze uit de geleüelijke 
ontwikkeling naar en het instandhouden van de gemeenschappelijke 
markt zouden voortvloeien. Zij heeft er op gewezen dat het eveneens 
de taak van de Staten-leden zou moeten zijn en eventueel van de 
Gemeenschap, moeilijkheden op het gebied van de "betalingsbalans af 
te weren door gebruikmaking van middelen die de verwezenlijking 
em in standhouding van de gemeenschappelijke markt niet beletten. 
Om deze reden zou hut h.i. aanbeveling verdienen aan de Staten
leden niet toe te staan onderling, uit dien hoofde, wederom beper
kingen van de handel of van het geldverkeer in te voeren. Zij was 
bovendien van mening dat de bepalingen van het Verdrag betreffende 
de coördinatie van de economische, de sociale, de financiële en de 

gezags 
muntpolitiek, evenals de maatregelen van de supra-nationale/organen 
in het kader van hun bevoegdheden, het in vele gevallen mogelijk 
zouden maken een terugkeer tot beschermende bepalingen te vermijden. 
In geval van ernstige of fundamentele moeilijkheden, meent zij, dat 
men-eerder een uitbreidingspolitiek zou moeten voeren dan zijn toe
vlucht nemen tot beschermende maatregelen. 

De Franse Delegatie verzoekt een onderscheid te maken tussen de 
de beschermingsmaatregelen en de compenserende maatregelen: 
a) een eerste reeks van bepalingen zou aan Staat - op het moment 

waarop een maatregel in de zes landen ten uitvoer zou moeten 
worden gelegd - toestaan, er om te verzoeken dat deze maatregel, 
geheel of gedeeltelijk, tijdelijk niet op zijn grondgebied van 
toepassing zou zijn. Het zou hier dus bepalingen betreffen met 
een opschortende werking, die uit het begrip-zelf van een ge
leidelijke instelling van de gemeenschappelijke markt voort-
vloeienj 

b) een tweede reeks van bepalingen zou een meer diepgaand onder
zoek nodig maken. Er kunnen immers clausules van uitwijkende 
aard voorzien worden, waarop een Staat, welke zich voor moei
lijkheden geplaatst zag, ten gevolge van maatregelen, genomen 
met het oog op de gemeenschappelijk markt, een beroep zou kun
nen doen. 
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Zonder over de innerlijke waarde van het bovenstaande geschets
te stelsel een oordeel te willen uitspreken, heeft de Franse Dele
gatie nochtans de mening te kennen gegeven dat, hoewel de eerste 
reeks clausules onontbeerlijk scheen te zijn de tweede reeks, d.w.z 
de bepalingen van uitwijkende aard tot bepaalde gevaren zou kunnen 
leiden, indien zij in alle gevallen de herinvoering van kwantita
tieve beperkingen en van invoerrechten tot gevolg moest hebben. 
De Franse Delegatie heeft er dientengevolge om verzocht dat naar 
formuleringen zal worden blijven gezocht die de Staten in dit op
zicht gerust kunnen stellen. Zoals in paragraaf IV reeds is ver
meld, heeft de Franse Delegatie er aan herinnerd,dat haars inziens 
het Europees Fonds niet uitsluitend tot doel zou moeten hebben door 
compensatiemaatregelen of door wederaanpassingen de moeilijkheden, 
die tijdens de ontwikkeling naar de gemeenschappelijke markt zouden 
ontstaan, te boven te komen, doch dat het Fonds zodanig zou moeten 
worden geregeld, dat daardoor de inrichting van de gemeenschappelijke 
markt werd vergemakkelijkt, door het zijne er toe bij te dragen om 
de beletselen die in de aanvang van deze ontwikkeling zullen be
staan, uit de weg te ruimen. 

De Duitse Delegatie heeft de noodzakelijkheid erkend van het 
opnemen van enige beschermende bepalingen. Zij heeft er op gewezen, 
dat in beginsel de Gemeenschap en de Staten-leden nauwkeurig zouden 
moeten onderzoeken of de bestaande moeilijkheden niet zouden kunnen 
worden overwonnen door maatregelen strekkende tot de versteviging 
en de uitbreiding van de gemeenschappelijke markt. 

De Italiaanse Delegatie meende, dat een beschermend stelsel 
van wezenlijk belang is om rekening te kunnen houden met bepaalde 
particuliere vereisten, die niet kunnen worden veronachtzaamd 
zonder dat de geleidelijke, stapsgewijze inrichting van de gemeen
schappelijke markt in gevaar wordt gebracht. Dit stelsel zou moe
ten omvatten : 

a) een arbitrage-regeling voor de gevallen, waarin een Staat-
lid zou verzoeken tijdelijk van bepaalde plichten te worden 
ontheven; 

b) een Fonds bestemd om de verwezenlijking der plannen voor de 
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weder-towerkstelling en wederaanpassing van de arbeiders die 
gedwongen zijn tengevolge van de gemeenschappelijke markt 
van "beroep te veranderen, mogelijk te maken, 

c) de "eensluidende adviezen" van de Raad van Nationale Ministers 
en de wijze waarop deze zijn taak vervult. 

VII. Kenmerken van het Verdrag en de rol van de Lichamen van de Gemeenscha 
Onderstaand gelieve men een uiteenzetting van enige vragen van 

economische aar<3- a a n ^ G treffen, waartoe de tekst van het toekomstige 
Verdrag houdende heit Statuut van de Europese Gemeenschap aanleiding 
geeft. 
1.- De Conferentie is de opvatting toegedaan dat het toekomstige 

Verdrag : 
a) op economisch gebied aan de Politieke Gemeenschap grotere 

"bevoegdheden dient te verlenen dan die welke uit de Verdra
gen tot oprichting van de E.G.K.S. en de E.D.G. voortvloeien; 

"b) de algemene doelstellingen van de Gemeenschap op economisch 
gebiedzoals deze in paragraaf I voorkomen, nader moeten wor
den omschreven; 

c) zal moeten vaststellen dat de instelling van een gemeenschap
pelijke markt, als in paragraaf II omschreven, het einddoel 
van de Gemeenschap is; 

d) zal moeten bepalen, dat de Staten-leden verplicht zijn een 
economische, sociale en financiële politiek te voeren, welke 
verenigbaar is met de vereisten voor de vorming van een ge
meenschappelijke markt en voor haar regelmatige werking (zie 
paragraaf III); 

e) de maatregelen die nodig zijn ter verwezenlijking van de 
gemeenschappelijke markt moet omschrijven, met name: 
- de geleidelijke afschaffing van de kwantitatieve beper

kingen, 
- de geleidelijke opheffing der douane-rechten, 
- de geleidelijke instelling van een gemeenschappelijk tol-

en handelsstelsel t.o.v. derde Staten,dat geschikt is de 
internationale handel te bevorderen (zie § IV en V ) , 
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f) in een passend stelsel van bescherming en compensatie dient 
te voorzien (zie § VI). 

Enkele Delegaties zijn van mening, dat hoewel deze maatregelen 
noodzakelijk zijn, zij - als zodanig - evenwel niet als voldoende 
kunnen worden beschouwd. 

2.- De Duitse, de Belgische, de Italiaanse en de Nederlandse Delegatie 
achten het noodzakelijk dat het toekomstige Verdrag de Staten-leden 
de onmiddellijke verplichting oplegt geleidelijk de kwantitatieve be
perkingen af te schaffen, geleidelijk de douane-rechten op te heffen 
en geleidelijk tot de instelling van een gemeenschappelijke tarief
stelsel t.o.v. derde landen over te gaan. 

De Belgische en de Nederlandse Delegatie wensen bovendien de 
verplichting te doen opnemen, aldus binnen een bepaalde tijd een 
"Tol-Unie" te verwezenlijken. De Nederlandse Delegatie is van oor
deel dat de instelling van deze tol-unie dient te gesohieden overeen
komstig de bepalingen van een bijzonder Protocol dat een integrerend 
deel van het Verdrag zou moeten uitmaken. 

De Luxemburgse Delegatie gaat met de bovenvermelde standpunten 
accoord, op voorwaarde evenwel, dat deze verplichtingen rekening 
houden met haar voorbehoud ten aanzien van de bijzondere toestand 
van de Luxemburgse landbouw. 

De Franse Delegatie is, hoewel zij het standpunt van de overige 
delegaties begrijpt, van mening dat het ondoelmatig zou zijn in het 
Verdrag de bovenstaande verplichtingen op te nemen. 

Van haar kant is de Italiaanse Delegatie van oordeel, dat tot 
de maatregelen die door de verwezenlijking van de gemeenschappelijke 
markt nodig zijn, (eveneens) maatregelen behoren, die het vrije ver
keer van personen betreffen. 

De Belgische en de Nederlandse Delegatie benevens de Luxemburgse, 
deze laatste evenwel met het voorbehoud dat zij heeft uitgesproken 
aangaande het vrije verkeer van personen, zijn van oordeel, dat de 
Staten-leden zich zouden moeten verplichten : 
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a) de door hen in het kader van de O.E.E.S. aangegane ver
plichtingen "betreffende het vrije verkeer van goederen, 
en van de zogenaamde "onzichtbare" in- en uitvoeren te be 
vestigen en in hun wederzijdse betrekkingen zich daaraan 
geheel te houden, 

b) van het begin af aan de nieuwe voortbrengselen van de 
Gemeenschap te liberaliseren, 

c) het vrije verkeer van goederen mogelijk te maken, door 
de afschaffing van deviezen-beperkingen of van andere maat
regelen op het gebied van de buitenlandse handel die de 
mededinging vervalsen, 

d) bovendien het vrije verkeer van kapitalen, personen en 
diensten mogelijk te maken. De verwzenlijking van dit 
doel, dat als uiteindelijk moet worden beschouwd, zal 
geleidelijk moeten geschieden. 

De Italiaanse Delegatie keurt deze opvatting goed, behalve 
ten aanzien van punt b) hetwelk, haars inziens, met name tot 
moeilijkheden van practische aard zal leiden. 

De Duitse en Franse Delegatie verklaarden niet in staat te . . /«."ten aanzien zijn/van deze punten haar houding te bepalen. 
3« - De Conferentie is eenparig van oordeel dat het Verdrag eveneens 

in raadplegingen zou moeten voorzien, enerzijds tussen de Staten
leden onderling en anderzijds tussen deze en de Gemeenschap, Deze 
raadplegingen zullen de harmoniëring van de economische politiek de 
(onderscheiden) Staten-leden en de aanvaarding van een economische 
politiek overeenkomstig de algemene vereisten van het te bereiken 
doel op het oog hebben. 

Vanzelfsprekend hebben zo wel de Staten-leden als de lichamen 
van de Gemeenschap, telkenmale het dezen wenselijk schijnt, het 
recht van initiatief tot deze raadplegingen. 

.- De Conferentie is eenparig van oordeel dat de bevoegdheid van 
de Gemeenschap op economisch terrein zich dient uit te strekken 
tot de vragen die de schepping en het goed functionneren van de 
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gemeenschappelijke markt betreffen, zoals in de paragrafen III tot 
VI hierboven is beschreven. Te dien einde zou het Verdrag zowel aan 
de Gemeenschap als zodanig, als aan de lichamen, waaruit zij bestaat 
het recht van onderzoek (étude) en advies, benevens het recht van 
initiatief kunnen toekennen. 

De Franse Delegatie is van mening, dat in het Verdrag houdende 
Statuut van de Europese Politieke Gemeenschap de aan deze laatste 
verleende bevoegdheden, als hierboven is aangegeven, zouden moeten 
omschreven worden» 

De Duitse Delegatie meent, dat de erkende normen van zinvol 
handelen niet op zich zelf voldoende zijn om als algemene voor
schriften voor de gemeenschappelijke markt te dienen. Het is boven
dien noodzakelijk dat de eerbiediging van deze beginselen in het 
Verdrag wordt vastgelegd inde vorm van een verplichting van de sou-
vereine Staten-leden om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om 
de gemeenschappelijke markt te verwezenlijken en in het bijzonder 
de beginselen in acht te nemen die op het gebied van de economische, 
de financiële en de kredietpolitiek zijn vastgesteld, benevens de 
op het gebied van het goederenverkeer te nemen maatregelen te ver
wezenlijken. Zelfs indien men als vanzelfsprekend aanneemt, dat de 
Staten-leden uit eigen beweging de ver plichtingen zullen vervullen , /zij 
die' uit hoofde van het Verdrag hebben aangegaan, is een verder door
gevoerde harmoniëring van de economische, de munt- en de finantiële 
politiek - zoals bij art, 82 van het ontwerp van de Vergadering 
,(ad hoe" is voorzien - noodzakelijk , aangezien een eenvomige 
actie van alle Staten-leden de voornaamste voorwaarde is voor de ver 
wezenlijking van de gemeenschappelijke markt. Dit laatste zal in de 
eerste plaats door middel van voorstellen van de Gemeenschap aan 
de Staten-leden moeten geschieden. 
Aangezien het niet-medegaan van één der deelnemende Staten voor de 
overige laden van de Gemeenschap een oorzaak van storingen betekent, 
moet de Gemeenschap, wat de douane-rechten en de maatregelen van 
handelspolitiek betreft, die voor de verwezenlijking van de gemeen
schappelijke markt zijn voorzien, het recht hebben verbindende ad
viezen aan de Regeringen der deelnemende Staten te verstrekken en 
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zo nodig besluiten van wetgevende ae.rd tc nemen. De -^uitse Dele
gatie acht de schepping van een wetgevende functie ter verwezenlijking 
van de gemeenschappelijke markt dringend noodzakelijk. Er zal echter 
nog onderzocht moeten worden of, wat de inachtneming van de beginselen 
der munt-, krediet- en financiële politiek betreft, de Gemeenschap 
zich zal moeten beperken tot het doen van voorstellen en bindende 
aanbevelingen. Een verdere, ware bevoegdheid dient in geval van ern
stige storingen aan de Gemeenschap verleend te worden. 

Volgens de opvatting van de Belgische Delegatie is het voor de 
ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt noodzakelijk dat aan 
de Gemeenschap echte bevoegdheden worden verleend. Deze zijn boven
dien noodzakelijk voor het behouden van de verkregen resultaten. Het 
doel en de aard van dze bevoegdheden moeten evenwel duidelijk omschre
ven worden, en eveneens haar grenzen en de wijze waarop zij zullen 
worden uitgeoefend. Het Verdrag zou wat de volgende gebieden betreft 
in nauwkeurig bepaalde gevallen moeten voorzien : 

a) muntpolitiek, 
b) deviezenpolitiek, 
c) politiek der openbare geldmiddelen, 
d) sociale en economische politiek, 

waarvoor de Gemeenschap bevoegd zou moeten zijn teneinde te vermij
den dat de verwezenlijking en de juiste werking van de gemeenschap
pelijke markt door handelingen van één of meer leden worden ver
ijdeld. Voorschriften zouden moeten worden ontworpen om de Staten -
leden de verzekering te geven, dat niet op willekeurige wijze be
sloten kan worden, dat hun politiek een tussenkomst van de Gemeen
schap, krachtens de bovenomschreven bevoegdheden, nodig maakt. 

Voor zover de hoger bedoelde doelstellingen niet door handelin
gen van Staten-leden in gevaar worden gebracht, dient het Verdrag te 
bepalen dat de Gemeenschap de bevoegdheden, die bovenstaand zijn 
omschreven uitoefent, door middel van voorstellen, aanbevelingen en 
beschikkingen en alle andere doeltreffende middelen door de Gemeen
schap aan te wenden. 
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Voor elk der gevallen waarin het Verdrag zal voorzien, zal in het 
Verdrag worden "bepaald in welke mate kan worden ingegrepen en even
eens welke procedure gevolgd zal worden en welke institutionele 
lichanen bevoegd zullen zijn. Een recht van initiatief en geschikte 
bevoegdheden zouden, in hot belang van alle Staten-ledcn, aan de Ge
meenschap verleend moeten worden teneinde bepaalde economische uit
breidingen (werken) te kunnen verwezenlijken, waarvan het belang 
voor alle Staten-leden is erkend. Het is evenwel ongewenst, de 
vrijheid ven de Gemeenschap om binnen het kader van haar bevoegdhe
den voorstellen te kunnen doen aangaande alle economische vraagstuk
ken te besnoeien. 

De Italiao,nse Delegatie voegt aan de gemeenschappelijke ver
klaring (die in de eerste alinea van deze sub-paragraaf voorkomt) 
toe, dat naar haar mening de middelen die nodig zijn om de economische 
bevoegdheden van de Gemeenschap te verwezenlijken, in het Verdrag 
zouden moeten worden bepaald, door een systeem waarbij de Staten
leden hun souvereine rechten zouden behouden, teneinde de ver
plichtingen die zij hebben aangegaan, na te komen, De Gemeenschap 
zou bovendien het recht van initiatief moeten bezitten en door middel 
vaja. gemeenschappelijke, representatieve instellingen moeten handelen. 
Dit recht van initiatief zou niet beperkt dienen te worden tot onder
zoek (études) en het doen van voorstellen, doch eveneens moeten wor
den uitgeoefend door middel van : 

a) "aanbevelingen" die de Staten zouden verplichten, door 
middelen binnen het kader van hun souvereiniteit, bepaalde 
doelstellingen die in de aanbeveling zelf zijn vermeld, te 
bereiken, 

b) "beschikkingen": in bepaalde, in het Verdrag duidelijk te 
omschrijven gevallen zouden de lichamen van de Gemeenschap 
de mogelijkheid moeten hebben, voor de Staten bindende maat
regelen te treffen, in het kader van verplichtingen die deze 
te voren zouden hebben aangegaan. Men zou kunnen onderzoeken 
in welke gevallen deze beschikkingen door de lichamen van 
de Gemeenschap genomen dienen te worden, na eensluidend 
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advies van de Raad van Nationale Ministers, hetzij eenstem
mig hetzij "bij meerderheid van stemmen gegeven. 

De Luxemburgse Delegatie deelt de opvatting dat het nodig is de 
Gemeenschap bevoegdheden te verlanen, teneinde de geleidelijke ver
wezenlijking van de gemeenschappelijke markt mogelijk te maken. Zij 
is van mening dat het noodzakelijk is, dat deze bevoegdheden duide
lijk in het Verdrag omschreven worden, wat haar aard, grenzen en de 
wijze waarop zij zullen worden uitgeoefend, betreft. Zij kan zich 
verenigen met het voorstel aan een commissie van deskundigen de taak 
op te dragen, op een later tijdstip nauwkeurig te bepalen in welke 
gevallen een afstand van werkelijke bevoegdheid aan de Gemeenschap 
zou volgen. 

De Nederlandse Delegatie aanvaardt de formulering die in ede eerste 
alinea van deze sub-paragraaf is vervat, op voorwaarde evenwel, dat 
het Verdrag de verplichting van de Staten-leden zal vermelden bene
vens de bevoegdheden van de lichamen der Gemeenschap, zoals zij in 
de ontwerp-artikelen der Nederlandse Regering, waarvan sprake ia in 
§ II van deze sectie, zijn geformuleerd. Dit ontwerp beoogt een 
lol-Unie, als eerste stap op de weg naar de gemeenschappelijke markt, 
met beschermende bepalingen, voorwelke de Europese Executieve het 
recht heeft "Beschikkingen" te treffen en met een Europees Fonds, 
waartoe deze Executieve eveneens "Beschikkingen" treffen zal. Een 
bijzonder artikel bepaalt op welke wijze de harraoniöring van de po
litiek der Staten-leden geregeld zal worden; op dit gebied en in 
het algemeen voor alles wat de gemeenschappelijke markt betreft, 
heeft de Europese Executieve het recht "voorstellen" te doen. 
Bovendien regelt het Nederlandse ontwerp zowel de taak van het Hof 
van Justitie van de Gemeenschap als de taak van de "Raadgevende 
Commissie" op economisch gebied. 

De Conferentie is van gevoelen dat een Europees Aanpassings 
Fonds moet worden opgericht en dat bij de bestudering daarvan op 
de volgende grondslag zou moeten worden verder gebouwd. 

Dit Fonds heeft tot algemeen doel de geleidelijke verwzenlijking 
van de gemeenschappelijke markt te vergemakkelijken door aan de 
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belanghebbende industrieën en haar werkkrachten de mogelijkheid te 
geven, door middel van productieve hulp, zich aan te passen aan de 
ernstige st oringen die verwacht of veroorzaakt kunnen worden ten
gevolge van maatregelen ter verwezenlijking van de economische inte
gratie genomen. 

Het is slechts mogelijk subsidiair tot dit Fonds zijn toevlucht 
te nemen, d.w.z. wanneer en naar mate de mogelijkheden tot verhel
pen van de toestand, waarover de belanghebbende uit eigen middelen 
beschikt, benevens de andere maatregelen, die in het kader van alle 
beschermingsclausules getroffen dienen te worden, onvoldoende zou
den blij ken te zijn, Bovendien wordt de gebruikmaking van het Fonds 
door de belanghebbende, afhankelijk gesteld van zijn redelijke deel
name in de kosten, die door het opheffen van de storingen ontstaan. 
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Sectie 3. Verdere Bevoegdheden 

I. Qp het gebied van de Bui ter, land se Politiek. 

Het ontwerp van de Vergadering "ad hoe" 
bepaalt, dat de Gemeenschap de taak zal 
hebben de buitenlandse politiek der Sta
tenleden in vraagstukken die het voort
bestaan, de veiligheid en de welvaart van 
de G-emeenschap betreffen, te coördineren; 
het omschrijft in een bijzonder hoofdstuk 
de toepassingen van dit beginsel. 

1. De Belgische, Franse, Luxemburgse en Nederlandse Delegatie 
herinneren er aan, dat de uitvoering van bepaalde artikelen van 
de E.G.K.S. en de E.D.G. verdragen tot het gebied van de buiten
landse politiek behoort. De Europese Politieke G-emeenschap, die 
de E.G.K.S. en de E.D.G. zal moeten omvatten, zal dus op dit 
gebied, op een wijze die nog bepaald moet worden, de bevoegdhe
den hebben waarin de bestaande verdragen reeds voorzien. Boven
dien zijn deze Delegaties van mening, dat de nieuwe bevoegdhe
den op economisch gebied die het Verdrag aan de Europese Poli
tieke Gemeenschap zal verlenen, in beginsel o.a. bepaalde nieuwe 
bevoegdheden op het gebied van de buitenlandse betrekkingen zul
len kunnen bevatten, overeenkomend met die welke door de E.G.K.S» 
en E.D.G.-Verdragen worden bepaald. 

Hoewel van oordeel dat de oprichting van de Europese Poli
tieke Gemeenschap en de handelingen van haar lichamen er toe 
zullen leiden de tegenoverstelling der standpunten van de Staten 
leden te beguhstigen en hun werking op de gebieden die voor de 
Gemeenschap van belang zijn te vergemakkelijken, menen deze 
Delegaties dat er geen aanleiding bestaat om haar verdoe taken, 
de buitenlandse politiek betreffende, te verlenen. 

2» De Duitse en de Italiaanse Delegatie gaan accoord met de begin-
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selen die in de Ie. alinea van paragraaf I zijn vermeld. Zij 
zijn "bovendien bereid de voorstellen die te dezen zake door de 
Vergadering "ad hoe" zijn gedaan, te aanvaarden, doch wijzen er 
op, dat er drie gebieden zijn waarop de Gemeenschap, wat de 
buitenlandse politiek betreft, bevoegdheden zou kunnen uitoe
fenen; 
a) gebieden waarop de deelnemende Staten op grond van Verdragen hun 

souvereiniteit aan de Gemeenschap hebben overgedragen of over
dragen zullen. Over deze gebieden oefent de Gemeenschap van 
rechtswege de bevoegdheden uit die haar zijn of zullen worden 
overgedragen; 

b) gebieden die met de in punt a) genoemde samenhangen. Een coör
dinerende taak zou moeten worden vastgesteld, die door de ver
schillende lichamen van de Gemeenschap zou moeten worden uitge
oefend. De Raad van Nationale Ministers zou er eengeheel bij
zondere ral moeten vervullenj 

c) voor alle andere gebieden zou een algemene coördinerende 
en harmoniërende taak moeten worden vastgesteld, welke door 
de Raad van Nationale Ministers zou moeten worden vervuld. 

II. Op financieel gebied. 

Het ontwerp van de Vergadering "ad hoe" 
verleent de Gemeenschap een zekere fi
nanciële autonomie door haar met name 
toe te staan eigen inkomsten te hebben. 
Het begrotingsstelsel dat wordt beoogd, 
dient het Parlement het toezicht op de 
begroting van de Gemeenschap mogelijk 
maken. 

De Conferentie is in het huidige stadium der werkzaamheden niet 
in staat geweest inzake de financiële bevoegdheden voorstellen uit 
te werken. 
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Sectie 4» Algemene Beginselen. 

De Conferentie verklaart met het beginsel dat in artikel 6 van 
het ontwerp van de Vergadering "ad hoe" is genoemd, volgens het
welk de aan bevoegdheden van de Gemeenschap een beperkende uitleg 
gegeven dient te worden accoord te gaan. 
Zij erkent werder dat de Gemeenschap niet het recht zal mogen 
hebben haar bevoegdheden op eigen gezag uit te breiden. 
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HOOFDSTUK IV 

Algemene Bepalingen 

Sectie 1, Duur van het Verdrag en recht tot 
uittreden. 

Het ontwerp van de Vergadering "ad hoe" 
"bepaalt dat de Gemeenschap niet kan worden 
ontbonden. 

De Conferentie overweegt de mogelijkheid de duur van het 
Verdrag op 50 jaar vast te stellen overeenkomstig de Verdragen 
der E.G.K.S. en E.D.G.. 

De Belgische Delegatie wenst evenwel dat het recht van uit
treding uitdrukkelijk wordt vermeld; de voorwaarden waaronder 
van deze mogelijkheid ge"bruik kan worden gemaakt en de gevolgen 
daarvan, moeten nog worden vastgesteld. 

De kwestie is opgeworpen van de mogelijkheid van uitsluiting 
van een deelnemende Staat welks interne orde wezenlijke wijzigingen 
heeft ondergaan. Te dien aanzien heeft de Italiaanse Delegatie 
er op gewezen, dat dit vraagstuk verband houdt met het algemene 
probleem van de eerbiediging van de Europese Conventie van de 
Rechten van de Mens. 
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Sectie 2. Toetreding. 

Het ontwerp van de Vergadering "ad hoe" 
voorziet in de mogelijkheid van toetre
ding tot de Gemeenschap van Staten die 
lid zijn van de Raad van Europa en van 
elke andere Europese Staat die de 3h and-
having van de Rechten van de Mens en de 
Grondvrijheden waarborgt. 

De Conferentie gaat met dit beginsel accoord wat de proce
dure betreft, wordt beoogd da toetreding afhankelijk te maken 
van het eenparige eensluidende advies van de Raad van Nationale 
Ministers, nadat, indien zij dit nodig achten, de Regeringen 
der Staten-leden haar onderscheiden Parlementen hebben geraad
pleegd. 
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Sectie 3» Associatie. 

Het ontwerp van de Vergadering "ad 
hoe" stelt in Titel IV het beginsel vast, 
dat de Gemeenschap associatie-overeen
komsten met derde Staten kan aangaan en 
bepaalt de wijze van toepassing. 

De Conferentie aanvaardt het beginsel van een mogelijkheid van 
associatie met derde Staten. 

De kwestie van de wijze van toepassing is aangehouden. 
De Belgische en de Franse Delegatie herinneren evenwel aan 

de verklaring die zij ten aanzien van de overzeese gebieden en 
Staten hebben afgelegd (zie Hoofdstuk I) en die met name 
de buiten-Europese Staten betreft waarvan die landen de buitenlandse 
betrekkingen behartigen. 
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Sectie 4» Verbindingen. 

Het ontwerp van de Vergadering "ad 
hoe" vermeldt,in een bijzonder protocol, 
het beginsel van verbindingen tussen de 
Gemeenschap en de Raad van Europa en 
de wijze waarop deze verbindingen zouden 
functionneren. 

De Conferentie verklaart accoord te gaan met het beginsel vol
gens hetwelk zo nauw mogelijk verbindingen tussen de Raad van Euro
pa en de Europese Politieke Gemeenschap dienen te worden tot stand 
gebracht en betuigen hun instemming met de grote lijnen van de 
voorstellen die door de Vergadering "ad hoe" zijn gedaan. 

De Conferentie erkent, dat voor het geval er geen Senaat 
gevormd zou worden, volgens de voorwaarden van het ontwerp van de 
Vergadering "ad hoe" verkozen, het aanbeveling zou verdienen teneinde 
een organische verbinding tussencb Raad van Europa en de Gemeenschap 
tot stand te brengen, het stelsel, dat door dat ontwerp wordt beoogd; 
door een overeenkomstige band te vervangen. 
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Sectie 5» Procedure voor de herziening van 
het Verdrag. 

Het ontwerp vande Vergadering "ad hoe" 
bepaalt drie wijzen van herziening, die 
naar gelang ha£,r aard en belangrijkheid 
verschillen: 
- herzieningen die de tussenkomst van 
de Raad van Nationale Ministers en van 
de Nationale Parlementen behoeven, 

- herzieningen die de tussenkomst van de 
Raad van Nationale Ministers behoeven, 

- herzieningen die alleen de tussenkomst 
van de Europese Uitvoerende Raad en 
van het Parlement der Gemeenschap be-r 
hoeven. 

De Belgische, Franse, Luxemburgse en Nederlandse Delegatie 
zijn van oordeel, dat de herzieningen zouden moeten geschieden vol
gens de regels van het internationale recht, erkennen evenwel het 
beginsel van samenwerking tussen de lichamen der Gemeenschap, met 
name in de vorm van het recht van initiatief. Voor bepaalde her
zieningen stellen zij een procedure voor, die overeenkomt met die 
waarin art. 95 van het E.G.K.S.-Verdrag en art. 125 van het E.D.G.-
Verdrag voorzien. 

De Duitse en de Italiaanse Delegatie verklaren in beginsel ac-
coord te kunnen gaan met het stelsel dat in het ontwerp van de Ver
gadering "ad hoe" wordt voorgesteld. 
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Sectie 6« Het sluiten van het Verdrag» 

Het ontwerp van do Vergadering "ad hoe" 
bepaalt in de preambule dat het Verdrag ge
sloten wordt tussen de Volkeren van de Sta-
ten-leden door tussenkomst van Vertegenwoor
digers dor Regeringen. 

De Nederlandse Delegatie heeft er op gewezen, dat wat de 
Preambule van het Verdrag betreft, zij de voorkeur aan de ge
bruikelijke vorn zou geven (sluiting in de naam van de Staats
hoofden) boven de vorm van het ontwerp van de Vergadering "ad hocl' 
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BIJLAGE I 

behoort_bij_Doc._CIL^/_15<1 

Notitite over de organisatie van de Conferentie. 

De Conferntie werd geopend te Rome op 22 September 1953 onder 
Voorzitterschap van de Heer Pierre MAJERUS, plaatsvervangend Minis
ter van Buitenlandse Zaken van het Groot-Hertogdom Luxemburg. 

Voorzitters van de Delegaties waren, als plaatsvervangers 
van de Ministers van Buitenlandse Zaken, voor : 
België de Heer Andre de STAERCKE 

Duitsland : de Heer Walter HALLSTEIN 

Permanent Afgevaardigde 
van België in de Raad van 
de NATO 
Staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken 

Frankrijk 

Italië 

Luxemburg 
Nederland 

de Heer Jaques FOUQUES-DUPARC Ambassadeur van Frank
rijk te Rome 

de Heer Lodovico BENVENUTI 

de Heer Pierre MAJERUS 
Jhr. A.W.L.TJARDA van 
STARKENBORGH STACHOUWER 

Onder-Staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken 
Gevolmachtigd Minister 
Buitengewoon gevolmachtigd 
Ambassadeur 

Een Institutionele Commissie, een Economische Commissie en een 
Financiële Sub-Commissie hebben de belangrijkste vraagstukken, die 
uit de oprichting van een Europese Politieke Gemeenschap voortvloeien 
bestudeerd. Deze Commissies ontvingen aanwijzingen van het "Besturend 
Comité", waarin de Plaatsvervangers zitting hadden. Bovendien is van 
tijd tot "tijd aan de plenaire vergadering der Delegaties verslag uit
gebracht. 

De Conferentie is vier maal in voltallige Zitting bijeengekomen 
Het Besturend Comité heeft 12 bijeenkomsten gehadj de Institutionele 
Commissie heeft 14 ©n de Economische Commissie 12 maal vergaderd. 
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BIJLAGE II 
behoort_bi^_Doc._CIR/l5 

Notitie over de gedachtenwisseling met de Vertegen
woordigers van de Vergadering "ad hoe". 

Overeenkomstig het besluit van het Besturend Comité tijdens 
de bijeenkomst van 23 September 1953» heeft de Conferentie op 2 
October 1953 voeling genomen met de werkgroep van de Institutionele 
Commissie van de Veigadering "ad hoe". 

De volgende leden van de werkgroep waren aanwezig : 
De Heren Nicolas MARGUE - in zijn hoedanigheid 

_ , als Voorzitter ad inte-Pernand DEHOUSSE ^ , T ? n d e ^ e r k g r o e p 

Jhr, M« van der Goes van Naters 
Lodovico MONTINI 
Natale SANTERO 
Johannes SEMLER 
P.L.J.J.Y7IGNY 

Tijdens deze bijeenkomst heeft de Commissie aan de Vertegen
woordigers een reeks van vragen voorgelegd, waarover de Plaatsver
vangers nadere inlichtingen wensten te ontvangen, teneinde do 
omstandigheden te kennen waaronder de Vergadering "ad hoe" bepaalde 
oplossingen betreffende de instellingen of de bevoegdheden had aan
vaard* 

Deze Parlementsleden hebben de Plaatsvervangers verzocht dat 
hun de gelegenheid gegeven worde tijdens de volgende Vergadering 
van de Ministers tijdens welke de voorstellen van de Conferentie 
ter sprake komen met deze opnieuw voeling te kunnen nemen. 

De Notitie over de gedachtenwisseling met de Vertegenwoordigers 
van de Vergadering "ad hoe» die tijdens de voltallige Zitting van 
2 October 1953 heeft plaats gehad (Doe. CIR/SP/PV 2) is aande Zes 
Regeringen toegezonden./"" 

•f (Noot van het Secretariaat; dit is (nog) niet in het Nederlands be
schikbaar) . 
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