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I N S T I T U T I O N E L E C O M .ISSIE 

De Commissie heeft het eerste stadium van de besprekingen 
over de eerste drie agendapunten vrijwel voltooid, terwijl eer 
aanvang werd gemaakt met de bespreking over de verhouding tot 
bestaande Gemeenschappen. Slechts de rechterlijke organisatie 
is nog niet aan de orde gekomen. De resultaten van de bespre
kingen over de Raad van Ministers, "Chambre des Peuples", "Cham-
bre Haute" en de verhouding tot de bestaande Gemeenschappen zul
len in één rapport worden opgenomen, waaraan a.s. Dinsdag de 
laatste hand zal worden gelegd en dat Donderdag aan het Comité 
de Direction zal worden aangeboden. De Raad van Ministers is 
niet meer afzonderlijk aan de orde geweest; omtrent de overige 
punten zij het volgende medegedeeld. 

a) Chambre des Peuples (doe. CCP/CI/DOC.12(rev.2)Suite). 
Men is het er over eens geworden dat de Kamer twee gewone 

zittingen per jaar zal houden en dat de mogelijkheid van het bi„ 
eenroepen van buitengewone zittingen moet worden opengehouden. 
Geen overeenstemming bestaat over de vraag of de duur van de 
gewone zittingen dient të worden beperkt en of de Kamervoorzit
ter zelfstandig de Kamer in buitengewone zitting bijeen kan 
roepen. De Fransen wensen te voorkomen dat de Kamer practisch 
het gehele jaar bijeen zal zijn en vrezen dat men, door dit 
recht aan de voorzitter toe te kennen, deze practijk in de hand 
werkt. Een dezerzijdse poging om door een compromis-voorstel 
uit de impasse te geraken had slechts gedeeltelijk succes. 

Ten aanzien van het onderzoek van de geloofsbrieven is een 
voor allen aanvaardbare oplossing gevonden op basis van een 
Frans voorstel, dat van het principe uitgaat dat de kamer zelf 
hiertoe het recht heeft. Zij dient echter de interpretatie van 
de nationale wetten aan de nationale autoriteiten over te laten 
en de toetsing van deze wetten aan de beginselen neergelegd in 
het Verdrag, aan het Hof. De door deze instanties uitgebrachte 
adviezen zijn, voorzover het rechtsvragen betreft, bindend. 
-Bovendien zal men nog beroep oo het Hof hebben tegen de uit
eindelijke beslissing van de Kamer. 

De verkiezing-van de voorzitter en de deelneming van de Raad 
van Ministers en de Executieve leverden geen grote moeilijkheden 
op. Algezien van het probxeeru van de verdeling der zetels heeft 
men dus een vrij volledig rapport kunnen opstellen. 
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b) Chambre Haute (doe. CCP/Cl/Doc. 15 en 19). 
De Nederlandse delegatie heeft uiteengezet om welke 

redenen dezerzijds wordt vastgehouden aan het systeem van 
een ^ekozen senaat. Hierbij werd er op gewezen dat op zich 
zelf°geen bezwaar behoeft te bestaan tegen een samenwerking 
op wetgevend gebied tussen een nationaal en een supranatio
naal element - een dergelijke.samenwerking wordt immers ook 
voorzien in de bestaande verdragen - doch dat de Franse con
ceptie geen gelegenheid biedt voor een vertegenwoordiging 
van de nationale parlementen in het Europese parlement en 
dat dit de voornaamste reden is waarom deze conceptie niet 
kan worden'aanvaard. Hierop heeft de Duitse vertegenwoor
diger het denkbeeld geopperd dat men voor wat dit punt betreft 
wellicht aan de Nederlandse bezwaren tegemoet zou kunnen komen 
door een regeling te treffen, op grond waarvan een bepaald 
aantal leden van de Chambre des Peuples tegelijkertijd lid 
zou moeten zijn van de parlementen van hun landen van herkomst. 
De Franse vertegenwoordiger ging vervolgens enigszins verder 
door de persoonlijke suggestie te doen dat een nader te bepa
len aantal leden van de Chambre des Peuples niet alleen uit, ~-
doch ook door de nationale parlementen zou worden gekozen. 
Hij haastte zich er aan toe te voegen dat hij hiermede uiter
aard geenszins te kort wenste te doen aan het algemeen aan
vaarde principe van rechtstreekse verkiezingen. Een en ander 
is niet verder in discussie genomen. 

. De Duitse delegatie heeft een nota ingediend inzake de 
wetgevingsprocedure die gevolgd zou moeten worden wanneer men 
de Franse conceptie van een Chambre des Etats zou aanvaarden. 
De strekking van deze nota is grotendeels door de Franse dele
gatie en de overige delegaties die geporteerd zijn voor het 
Franse systeem aanvaard, zodat nu ook meer klaarheid is ver
kregen in die punten welke bij de bespreking van het voorstel 
inzake de Chambre des Etats nog open waren gebleven. Volgens 
dit systeem zal eerst de Chambre des Peuples een wetsvoorstel 
moeten aanvaarden voordat de Chambre des Etats zich er over 
uitspreekt. Zoals bekend zal de Chambre des Etats zich, voor 
wat betreft de bevoegdheden op wetgevend gebied die volgens 
het Franse'voorstel van de Raden van Ministers van de KSG en 
EDG- naar het nieuwe parlement zullen overgaan, moeten uit- '"̂  
spreken met de stemmenmeerderheden die in de KSG- en EDG-
verdragen voor elk geval zijn voorgeschreven. Voor wetgeving 
voortkomende uit de nieuwe taken die aan de EPG zuilen worden 
opgedragen zal men waarschijnlijk soortgelijke voorzieningen 
kunnen treffen. De Chambre des Etats kan de wetsvoorstellen 
aannemen of, indien zij niet accoord gaat, zich wenden tot een 
verzoeningscommissie bestaande uit leden van beide Kamers of 
het ontwerp met wijzigingsvoorstellen rechtstreeks terugzenden 
aan de Chambre des Peuples. Behoudens bepaalde uitzonderingen 
mag de Chambre des Peuples de wijzigingsvoorstellen verwerpen 
en, stemt zij vervolgens met absolute meerderheid voor het 
oorspronkelijke ontwerp, dan is dit definitief aangenomen. 
Dit laatste is eveneens het geval indien de Chambre des Etats 
het wetsontwerp zonder meer heeft verworpen. 

c ) Verhouding tot bestaande Gemeenschappen. 
Eon eerste bespreking over dit probleem heeft niet veel 

nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Nagegaan werd hoe de ver
houding zal zijn tussen de instellingen van de EPG tot die van 
de bestaande Gemeenschappen. Voor wat de Raad van Ministers 
betreft behoefden slechts de Italiaanse en Nederlandse dele
gaties hun standpunt kenbaar te maken, te weten dat er slechts 
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één Raad van Ministers zal zijn. De overige delegaties 
hebben zich hiervoor reeds implicite uitgesproken door het 
Franse voorstel inzake de Chambre des Etats aio werkbasis 
te aanvaarden. De Assemblee leverde uiteraard ook geen 
moeilijkheden op, terwijl de kwestie van het Hof zal worden 
bestudeerd bij de behandeling van het laatste agendapunt. 

Voor wat de Executieve betreft zijn de standpunten die 
te Rome en Den Haag werden ingenomen gehandhaafd- Van Neder 
landse zijde werd naar voren gebracht, dat de incorporatie 
van de bestaande Gemeenschappen in de EPG als einddoel wordt 
aanvaard. Nederland gaat er mede accoord dat de nieuwe 
Executieve van de aanvang af zekere coördinerende bevoegd
heden krijgt t.a.v. de bestaande executieven, doch dat de 
mate waarin dit zal geschieden afhangt van de nieuwe bevoegd 
heden die dj EPG zal krijgen. Uitgangspunt blijft echter 
dat in de bestaande Verdragen zo min mogelijk moet worden 
gewijzigd. 
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3C0N0MISCHS COMMISSIe 

De economische Commissie heeft in deze week de eindtekst 
vastgesteld van haar Interim Rapport aan het Comité de Direc-
tlon. Dit heeft uiteraard nogal wat tijd gekost, waardoor zij 
in deze week haar eigenlijke studieopdracht even heeft moeten 
stilleggen. 

Het spreekt vanzelf dat de strijd over het karakter van 
het Verdrag ook bij de voorbereiding van het Interim Rapport 
heftig is gestreden. Met machtiging van de voorzitter van de 
Nederlandse Delegatie hebben de Nederlandse leden in de eco
nomische Commissie een poging gedaan zoveel mogelijk delegaties 
op een Nederlandse formule te verenigen. Tot haar vreugde is 
haar dit t.a.v. de Belgische, Lvx3mburgse en Duitse delega
tie gelukt, terwijl de Italiaanse woordvoerder in een persoor""^ 
lijk gesprek aan de Heer linthorst Homan heeft gezegd dat hij 
zou proberen te Rome nadere instructies te krijgen. Uiteraard 
bleef Ie Rranse delegatie op haar standpunt staan dat in dit 
Verdrag slechts grote principes kunnen worden geformuleerd en 
lat overdracht van souvereiniteit niet bij dit Verdrag zal mo
gen plaatsvinden. 

Hit tweede belangrijke punt was een uitvoerige discussie 
over het beginsel van de vrije concurrentie. De Belgische--, 
Duitse en Nederlandse delegaties huldigen met enkele onder
linge nuances dat beginsel, waarbij zij echter uiteraard - ook 
weer met onderlinge nuances - open oog hebben voor de noodzaak 
van positieve sociaal-economische politiek. De Italiaanse dele
gatie staat niet ver van dit standpunt af, terwijl de Luxem
burgse delegatie zweeg. De Franse houding was in zoverre incon
sequent dat de Fransman alles deed om het beginsel van loyale 
concurrentie door te zetten en zelfs alles te verbieden dat 
daarmede in strijd zou zijn, terwijl hij echter voor de eigen 
Rranse politiek de nuttige werking van open concurrentie ont-~. 
kende. In de tweede termijn zal deze discussie met voorzichtig
heid, doch beslistheid, moeten worden voortgezet. 

Het derde grote vraagstuk blijft nog altijd de spanning 
tussen enerzijds het probleem der coördinatie en anderzijds dat 
der sauvegarde. 

Het spreekt vanzelf dat de Nederlandse Delegatie heeft 
zorggedragen, dat de Douane-Unie zijn toekomende plaats in het 
verslag heeft gevonden. 

Op 23 Januari hebben de Nederlandse leden van de econo
mische Commissie een rapport over het economische Interim Ver
slag aan de Chef van de Delegatie uitgebracht, welk rapport ook 
in Den Haag zal worden verspreid. 
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COMMISSIE VOOR DE KIESRECHTS32GINSE.uJr 

De Commissie voor de Kiesrechtsbeginselen heeft gedurende 
de verslagperiode een aanvang gemaakt met haar werkzaamheden. 
Nadat op Dinsdag 19 en woensdag 20 Januari een algemeen over
zicht was verkregen, is op de zitting van Donderdagmiddag 
21 Januari het document CCP/C Elec/Sec.4(Rev.) vastgesteld, 
waarin de resultaten van deze 'eerste terreinverkenning worden 
geresumeerd. De zitting van Vrijdagmorgen 22 Januari was ge
wijd aan de bespreking van enige overgebleven punten. Op Maan
dag 25 Januari zal de Commissie de discussie voortzetten over 
de algemene vereisten, waaraan de kiesstelsels moeten voldoen. 

De Commissie haeft ernstig getracht overeenstemming te be
reiken over de besinselen, waaraan de respectievelijke kies
wetten moeten voldoen, volgens welke de leden van de Chambre 
des Peuples in ieder der leden-staten zullen worden verkozen. 
Hierbij heeft men achtereenvolgens de kwesties betreffende het 
actief kiesrecht, het passief kiesrecht en het kiesstelsel 
onderzocht. 

Men dient zich steeds voor ogen te houden, dat de Commissie 
zich geenszins heeft beziggehouden met de vraag in hoeverre en 
hoe-een supranationale kieswet zou moeten worden opgesteld. 

1) Actief kiesrecht. 
Directe overeenstemming werd bereikt inzake het principe 

van algemeen, direct en geheim kiesrecht voor mannen en vrouwen, 
waarbij geen meervoudige stemmen worden toegestaan. 

Ten aanzien van de minimum kiesgerechtigde leeftijd is 
men algemeen van oordeel, dat de nationale wet deze leeftijd 
zal moeten vaststellen, waarbij deze echter niet lager dan op 
21 jaar en niet hoger dan op 25 jaar moet worden vastgesteld. 

Voor wat betreft de uitsluitingnen opschortingen van het 
van het actief kiesrecht is men algemeen van oordeel, dat de 
nationale kieswetten voor de Chambre des Peuples de uitsluitingen 
en opschortingen moeten kunnen overnemen, welke op de datum van 
inwerkingtreding van het verdrag in de nationale kieswet voor 
de eigen volksvertegenwoordiging zijn opgenomen. Latere moge
lijke uitbreidingen der uitsluitingsgronden zullen slechts ge
oorloofd zijn voorzover zij niet in strijd komen met de in het 
verdrag opgenomen beginselen. Men heeft uiteindelijk cp Frans 
aandringen afgezien van het opnemen van een clausule, welke het 
Hof in deze als beroepsinstantie zou willen inschakelen, zulks 
aangezien men meende, dat bespreking van de competentie van het 
Hof aan de Institutionele Commissie moet worden voorbehouden. 

Inzake de mogelijkheid voor onderdanen van een der leden-
staten «m hun stem^yoor de Chambre des Peuples uit te brengen < 
voor zover zij in e'én der andere leden-staten zijn gedomicilieerd 
op dezelfde wijze als de burgers dezer staten, meent de meerder
heid van de Commissie, dat het niet doenlijk is deze mogelijk
heid m het verdrag verplichtend te stellen. De Duitse delegatie 
evenwel, heeft haar positie hierbij gereserveerd en te kennen ge
geven hierop wellicht in de a.s. zit Ging van het Comité' de Direc-
tion te zullen terugkomen. Wel echter meent 'de Commissie, dat 
xeaen-3taten niet de verplichting maar wel de bevoegdheid moeten 
neb oen om een zodanige regeling te treffen. Daarnaast kan iedere 
sxaat uiteraard de bevoegdheid scheppen voor zijn.onderdanen, 
aie in de andere landen zijn gedomicilieerd om te stemmen, 
_DIJV. bij gemachtigde, per brief, of op een Consulaat. In de 
we-cgevmg zou gewaakt moeten worden teg^n dubbele stemuitbrenging 
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He Italiaanse-delegatie -zou -de mogelijkheid om regelingen van 
de eerst aangeduide aard te treffen gaarne uitdrukkelijk in het 
verdrag willen zien toegekend en wel om psychologische redenen. 
Allen waren het erover eens, dat deze mogelijkheid ook zonder 
uitdrukkelijke toekenning onmiskenbaar bestaat. 

De Commissie meent, dat leden-staten vrij moeten worden ge
laten inzake al dan niet creëren van een stemplicht. 

2) Passief kiesrecht. 

Overeenstemming bes 
nen zowel als vrouwen. 

De minimum leeftijd 
tionale wet op een leeft 
minimaal 23 en maximaal 

.Inzake uitsluiting 
meent men, da* de bij de 
hiervoor aanbevolen rege 

Aangaande het vraag 
de Commissie zich aan de 

taat inzake de verkiesbaarheid van man

voor verkiesbaarheid zou door de na-
ijd moeten worden vastgesteld, die 
30 jaar zou mogen bedragen. 
en opschorting van de -verkiesbaarheid 
behandeling van h=t actief kiesrecht 
Is analoog moeten worden toegepast. 
stuk der incempatibiliteiten refereert 
Institutionele Commissie. -*"\ 

3) Kiesstelsel. 

Dit agendapunt vormt de hoofdschotel van de beraadslagingen 
in de Commissie. De Nederlandse delegatie houdt vast aan ie 

I stelling, dat beginselen in het verdrag moeten worden opgenomen 
welke waarborgen, dat de nationale kiesstelsels, die voor de 
verkiezing van de afgevaardigden naar de Chambre des Peuples 
gebruikt zullen worden, zodanig" zullen zijn dat de uitslag der 
verkiezing de geestesstromingen, welke van enige betekenis zijn, 
getrouwelijk en juist zal weerspiegelen. Het is de Commissie 
bekend, dat aanvaarding van zodanige beginselen voor de Neder
landse Regering conditio sine qua non is voor haar instemming 
met directe verkiezingen. De Nederlandse woordvoerder heeft 
in de Commissie uitvoerige beschouwingen aan het wezen van de 
onderscheiden kiesstelsels gewijd, waarbij reeds in eerste 
instantie is erkend, dat het huidige Duitse kiesstelsel (mini
male vereisten voor toekenning van zetels : hetzij het behalen 
van 5 f° van het totaal aantal uitgebrachte stammen, hetzij he**. 
behalen van den zetel in een kiesdistrict) nog als een vorm 
van waarachtige evenredige vertegenwoordiging kan worden be
schouwd. 

Het is inmiddels gebleken, dat vijf delegaties bereid zou
den zijn de verplichting tot toepassing van een systeem A-an 
evenredige vertegenwoordiging binnen nader uit te werken grenzen 
in het verdrag vast te leggen. De Franse delegatie meent echter, 
dat het inopportuun zou wezen een algemeen beginsel in het ver
drag op te nemen. Indien evenwel toch een gemeenschappelijk 
principe in het verdrag zou worden vastgele'gd, meent zij - zonder 
daarbij op haar uiteindelijke standpunt te praejudiceren - , dat 
dit in voldoend algemene termen zou moeten worden vervat om 
voor alle leden-staten aanvaardbaar te zijn. Overigens heeft 
zij hierbij te kennen gegeven, dat het haar moeilijk valt in 
deze reeds thans een definitief standpunt in te nemen. De hier
boven weergegeven bewoordingen van de Franse positiebepaling 
laten slechts gissingen toe over het verder verloop van de onder
handelingen, welke Maandag 25 Januari op dit punt zullen worden 
hervat. 

Inmiddels heeft het bureau der Commissie op Donderdag 
¿1 Januari een schets van een formule van algemene aard aan het 
ooraeei der Commissie onderworpen, waarin zover mogelijk aan de 
eranse wens van een formule van algemeen karakter werd tegemoet
k o m e n . De uitdrukking evenredige vertegenwoordiging" werd 
«nïZ U l t d r u k k ö l i j k vermeden. Er werd echter in feite e cn om-
sennjvmg van dit begrip gegeven. Volgens deze formule zou 

- ieder -
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ieder nationaal kiesstelsel voor de Chambre des Peupies een 
"repre'sen cation efficace et équitable" dienen te garanderen 
"aux differents courants d'opinion ayant une certaine importance" 
zonder daarbij nochtans te verwaarlozen de factor van de per
soonlijkheid van de candidaat en rekening houdend met de banden, 
Rdiè hea moeten binden aan een bepaald gebied. 

De Italiaanse delegatie, te kennen gevend, dat iedere staat 
rekening zou moeten kunnen houden met de binnenlandse toestanden, 
en overigens ook reeds sprekend over de wenselijkheid om zoveel 
mogelijk de vijanden van een sterk, herenigd Europa uit da Chambr 
des Peuples te weren, blijkt nochtans bereid te zijn het voor
schrift van een systeem van evenredigd vertegenwoordiging met de 
mogelijkheid van lijstenverbinding in het verdrag op te nemen. 

Voor wat betreft de voorziening in eventuele vacatures meent 
de Commissie (inclusief de Franse delegatie, die aanvankelijk 
voorstander scheen van tussentijdse verkiezingen), dat de na
tionale wet geheel vrijelijk moet kunnen beslissen over de wijza, 
waarop in eventuele vacatures zal worden voci^ien, onder uit
sluiting evenwel van het middel van tussentijdse partiele ver
kiezingen; zulks met name omdat het openlaten van de mogelijkheid 
van tussentijdse partiële verkiezingen aanleiding kan geven tot 
het ongewenst forceren van dergelijke verkiezingen door middel 
van aftreding cf andere ongewenste politieke manoeuvres. Ook 
voor de vervulling van zetels, welke door tijdelijke afwezigheid 
(langdurige ziekte, eventuele benoeming tot zekere andere func
ties) vacant zouden geraken, meent men, dat - voorzover de 
Institutionele Commissie plaatsvervangers voor deze zetels be
noemd wenst te zien - de wijze van aanwijzing van deze plaats
vervangers vrijelijk door de nationale wet kan worden geregeld 
onder uitsluiting van het middel van tussentijdse partiöle ver
kiezingen . 

Inzake de voorschriften voor de candidaatstelling meent 
de CoBiu.issid, dat de nationale wet deze vrijelijk moet kunnen 
vaststellen. 

G.N.V. 13/5** 
-x-x-x-x-x-x-x-
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