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Ik heb de ee r Uwer E x c e l l e n t i e h i e rnevens 
. / . een v e r s l a g te doen toekomen van de besprek ingen 

welke a l h i e r hebben p l a a t s gehad i n de I n s t i t u 
t i o n e l e Commissie van de Commissie voor een 
Europese P o l i t i e k e Gemeenschap. 

Naar Z i j u i t een en ander moge opmaken, 
z u l l e n deze besprek ingen 28 Juni a . s . worden 
v o o r t g e z e t . 

Het Hoofd der D e l e g a t i e 
7 voor deze 

A^n Z i jne E x c e l l e n t i e 
de M i n i s t e r van Bu i t en landse Zaken 
te ' s -Gravenhage _ 
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INLEIDING. 

Overeenkomstig de besluiten welke tijdens de 
vergadering van 11 Mei j.1. werden genomen, vergaderde een 
werkgroep van de Institutionele Commissie van 25 Mei tot 
en met 1 Juni, terwijl vervolgens op 2 Juni de Commissie 
een plenaire vergadering hield. De werkgroep bestudeerde 
verschillende problemen aan de hand van werkdocumenten die 
door de delegafies waren ingediend. Men besprak achtereen
volgens de privileges en immuniteiten die aan de leden van 
het parlement dienen te worden toegekend, de banden met de 
Raad van Europa, de organisatie van het Hof en een aantal 
budgetaire problemen. Slechts de beide eerste onderwerpen 
werden nadien door de Institutionele Commissie behandeld, 
waarbij men tot voorlopige conclusies kwam.De Conseil éco-
nomique et social is nog in het geheel niet besproken. Men 
besloot derhalve opnieuw bijeen te komen in de week van 28 
Juni tot 3 Juli. 

Hieronder volgt een kort verslag van de gehou
den besprekingen aan de hand van de daarbij genoemde docu
menten. 

1. Privileges en Immuniteiten van de Parlementsleden. 
(CcT/C~ï?Eoc.45 en 47 en CCP/CÏ/Doc.51). 

Het hierover door de Italiaanse delegatie inge
diende werkdocument volgt grotendeels art.25 van het ont
werp van de Assemblee ad hoe. Men bleek vrij algemeen van 
mening te zijn dat de tekst van dit artikel zoveel mogelijk 
zou moeten worden overgenomen, aangezien daaruit blijkt dat 
de parlementariërs de privileges en immuniteiten, die aan 
de leden van de-Assemblee van de KSG worden toegekend in het 
bij het KSG-Verdrag behorende protocol, niet voldoende hebber 
geacht. Niettemin was men het er over eens dat op een aantal 
punten-een nadere verduidelijking noodzakelijk zou zijn. 
Dezerzijds werd tezamen met de Luxemburgse delegatie een 
reserve gemaakt t.a.v. de bepaling dat de parlementsleden 
gedurende hun gehele mandaat niet gearresteerd of strafrech- . 
telijk vervolgd kunnen worden. Een dergelijke bepaling werd 
voldoende geacht voor de duur van de zittingen van het par
lement. De tekst, zoals deze is komen te luiden na de ple
naire vergadering van de Institutionele Commissie, is te 
vinden in document CCP/Cl/Doc.51. 

B s i I l d. "g* d e R a a d v a n Euroua. 
(UWyCÏ/Boc.44, ÜWyCI/DoÊ.52 en CCP/Sec/Doc.8). 

Basis van de bespreking vormde het betrokken 
hoofdstuk van het rapport voor de Ministers en de Franse 
nota die daaraan als bijlage is toegevoegd. Voorts had de 

Franse 
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Franse delegatie nog een aanvullende nota ingediend. De 
besprekingen hebben geruime tijd in beslag genomen; met 
name werd langdurig van gedachten gewisseld oyer de ban
den tussen de Raad van Ministers en het Comité van 
Ministers van dé5 Raad van Europa. Voorlopig is t.a.v. het 
gehele probleem een Nederlandse reserve gemaakt. Zulks is 
enerzijds geschied op grond van de overweging dat de con
ceptie van de gekozen Senaat welke Nederland aanhangt mede 
van invloed is op de oplossing van het vraagstuk van de 
band met Straatsburg, terwijl anderzijds een nadere bestu
dering noodzakelijk werd geacht van de consequenties die 
gemeenschappelijke bijeenkomsten van de Raden van Ministers 
en van de parlementen zullen hebben voor wat betreft de 
verantwoordelijkheid van de executieve t.a.v. het parlement 
en voor wat betreft de verhouding tussen de executieve en 
de Raad van Ministers. Men was het er trouwens algemeen 
pver eens dat de bestudering van het probleem nog geenszins 
is beëindigd en dat beslissingen omtrent andere vraagstuk
ken daarop mede van invloed zullen zijn. 

De voorlopige conclusies waartoe de Institutio
nele Oommissie in plenaire vergadering is gekomen zijn in 
het document CCP/Cl/Doc. 52 vastgelegd. 
Het Hof. 
(CCP/ÖI/Doc.48 en CCP/ÓTl/doc.3 en 5). 

De Nederlandse diegatie heeft over het probleem 
van de behandeling van geschillen van institutionele aard 
een werkdocument ingediend» Hierover is uitvoerig van ge
dachten gewisseld, waarbij aanvankelijk slechts van Itali
aanse zijde overwegende bezwaren en voorbehouden bleken te 
bestaan. Later heeft echter ook Prof.Ophuels van enige aar
zeling blijk gegeven,waarbij hij de nadruk legde op de een
heid van jurisprudentie en van organisatie van het Hof» De 
bespreking van dit probleem zal over drie weken worden voort
gezet. Het document CCP/OTl/Doc.5 is nog niet door de Insti
tutionele Commissie goedgekeurd. 
Budgetaire problemen. 
(UÜPVÖI/DOCU6 en CÖP/GTl/Doc.8). 

De Belgische en Luxemburgse delegaties hadden 
tezamen een vragenlijst opgesteld aan de hand waarvan men de 
bestudering van de budgetaire problemen is begonnen. Door de 
Duitse delegatie is stérk de nadruk gelegd op het belang van 
een bespreking van de inkomstenbronnen van de Gemeenschap, 
waarbij wel bleek dat dit voornamelijk geschiedde in verband 
met de Duitse voorkeur voor het heffen van eigen belastingen. 
De resultaten van de eerste besprekingen zijn door het Secre
tariaat vastgelegd in een coapte rendu,dat echter nog niet 
door de Commissie ie besproken en goedgekeurd. 
Parijs, 4 Juni 1954. 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2699


