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W S E K V E R 5 L A G 

VAN DE NEDERLANDSE DELEGATIE 

IN DE COMMISSIE VOOR EEN 

EUROPESE POLITIEKE GEMEENSCHAP 

(periode 6 t/m 13 Februari 1954) 

INSTITUTIONELE COMMISSIE 

De Commissie heeft gedurende deze verslagperiode veel 
' vergaderd maar weinig bereikt. Geen der delegaties was 
bereid of in staat nieuwe concessies te doen t.a.v. de rc.ds 
eerder besproken onderwerpen en ook bij dc behandeling van 
enkele nieuwe punten bleek men niet veel verder te willen 
gaan dan te Rome. Met name dc FranSc delegatie bic -f onver
anderd vasthouden aan de eerder ingenomen standpunten, het
geen mede werd veroorzaakt door het feit dat dc Horen Parodi 
en Seydoux zich momenteel te Berlijn bevinden. Dc Commissie 
stelde een nieuw werkprogramma vast, waarvan de volgorde in 
dit verslag zal word een gevolgd*. Nog niet behandeld Werden 
het Hof, dc verhouding tot de bestaande Gemeenschappen een de 
andere dan economische bevoegdheden. Dit zal volg.ndc weck 
geschieden. De sub-commissie voor dc bestudering van dc 
problemen inzake de rechtspraak zal eerst na de volgende 
vergadering van het Comité de Dircction bijeenkomen, aange
zien dc Institutionele Commissie er de voorkeur aan geeft 
deze problemen e.rst zelf in grot», lijnen te bespreken. 

Over dc resultaten van de besprekingen van deze verslag
periode zij het volgende vermeld: 

A. VRAGEN VOOR DE PARLEMV NTSLEDEN 

1 ) in verband met het budgetairc en financiële systc'm van 
d-.- Gemeenschap (doe. CCP/CI/Doc. 24(rcv.J). 

Tijdens dc vergadering van het Comité" dc Dircction werden 
reeds een aantal vragen goformulc.rd, div gesteld zullen 
worden aan de leden van dc "Groupc de Travail", maar daarbij 
werd afgesproken dat nog mecï vragen zouden kunnen worden 
gesteld indien de besprekingen in de Commissies daartoe aan
leiding zouden geven. Op dat moment stond reeds vast, dat 
nog een aantal vragen over het budg.; taire syst*: e.m zouden 
worden geformuleerd. De Institutionele Commissie heeft zich 
hiermede bezig gehouden aan de hand van een desbetreffend 
Nederlands voorstel. Voor de vragen moge worden verwezen 
naar het hierboven geciteerde document, terwijl twee punt.n 
dienen te worden Vermeld die bij d f bespreking daarvan naar 
voren zijn gekomen. 

Bij de bespreking van vraag 3) inzake de invloed van het 
Parlement op de vaststelling van de nationale bijdragen, is 
gebleken dat geen der delegaties er voor voelde om te dien 
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^aanzien enige invloed aan het Parlement te geven. Bia de dis-
' cussie over deze zelfde vraag heeft bovendien de Duitse gede
legeerde uiteengezet, zulks onder aanhaling van een desbetref
fende uitspraak van Minister Schaeffer, dat men beter van de 
aanvang af dt Gemeenschap belastingen kan doen heffen, dan 

'haar afhankelijk t e maken vin nationale bijdragen, waarvan de 
vaststelling en inning m e t vele moeilijkheden gepaard zou 
gaan. Deze uitspraak lokte met namt verzet uit van d e Franse 
gedelegeerde, die er op wees, dat een dergelijke regeling de 
Gemeenschap als zodanig nog moeilijker aanvaardbaar zou maken 
voor het Franse Parlement dan nu reeds het geval is. aange
zien het hier slechts ging om de opstelling van de vragen, 
heeft over deze uitlatingen verder geen debat plaatsgevonden. 
2) in verband met de relaties met de Raadgevende Vergadering 

van de Raad van ••uropa (doe. CCP/CI/Doc. 22) . 
Voor de bespreking van dit probleem met de voorzitter van 

de Raadgevende Vergadering behoefden geen vragen te morden ^ 
opgesteld, maar wel was het nodig om vóór deze bespreking mee,..? 
inzicht te krijgen in de daarmede samenhangende vraagstukken, 
teneinde het contact met de Raadgevende vergadering vruchtbaar
der te maken. Het betreft hier een drietal vraagstukken, te 
weten de toetreding van nieuwe leden tot de Gemeenschap, de 
mogelijkheden van associatie en de liaison tussen de Gemeen
schap en de Raad van Europa. Laatstgenoemd punt komt in ander 
verband, n.1. bij de Chambre Haute, ter sprake. 

De toetreding van nieuwe leden heeft aanleiding gegeven 
tot uitvoerige discussies. Zoals bekend voorziet het Statuut 
van de Assemblee ad hoe de mogelijkheid van toetreding, zowel 
voor andere leden van de Raad van uropa als voor ieder derde 
Duropees land dat de handhaving van de Rechten van de Mens 
garandeert, op voorst..1 van de Executieve, met instemming van 
de Raad van Ministers, terwijl de toetreding tenslotte ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan het TuropeSe Parlement. In 
Rome waren de delegaties het er echter over eens geworden dat 
voor de toetreding eenstemmigheid in de Raad van Ministers 
nodig zal zijn, terwijl iedere Regering bovendien zijn goed- gm^ 
keuring afhankelijk sou kunnen make.n van de instemming van 
haar nationale parlement. 

De Franse vertegenwoordiger heeft er tijdens d e besprekin
gen voortdurend de nadruk op gelegd dat naar Frans inzicht 
onderscheid dient te worden gemaakt tussen de. leden van de 
Raad van ..uropa enerzijds, en derde landen anderzijds. De 
toetreding van leden van d e Raad van : uropa zou gemakkelijker 
moeten zijn dan voor derde landen en voor laatstgenoemde lan
den zou de normale, inte.rnationaal-rechteli jke procedure dienen 
te gelden.. Dit laatste stuitte op Verzet van de Duitse ver
tegenwoordiger, die zich voor beide categorieën wenste te hou
den aan hetgeen te Rome is- overeengekomen. Dezerzijds is er 
op gewezen dat men bij d e beslissing omtrent toetreding onder
scheid kan maken tussen de beslissing omtrent d e vraag of een 
land al of niet dient te worden toegelaten, en de vaststelling-
van de voorwaarden van toetreding. Voor beide beslissing.n 
behoeft niet automatisch dezelfde regeling te gelden. Prof. 
Ophuels heeft van deze opmerking gebruik gemaakt door, ter 
tegemoetkoming aan de Franse eis dat onderscheid dient te 
worden ge-maakt tussen d e landen die al of niet lid zijn van 
de Raad van Duropa, d e suggestie te. doen dat men voor eerst
genoemde categorie de eis van unanimiteit in d e Raad van Minis
ters voor de principiële beslissing tot toetreding zou laten 
vallen, zodat men toch niet voor de tv/e-d; categori. de inter-
nationaal-rechtelijke procedure zou behoeven voor te schrijv-.n. 
De unanimit.it zou dan W e l gehandhaafd blijven voor de beslis
sing omtrent de voorwaarden tot toetreding. 
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Dn Belgische delegatie he^ft 2 alternatieve formules 
opgesteld, welke "beide zijn gebaseerd op de tekst van art. 
129 van het EDG-Verdrag. De eerste formule maakt het door. 
'de Fransen gewenste onderscheid tussen leden .van de Raad 
van Europa en derde landen en kon de principiële instemming 
van de Franse vertegenwoordiger verkrijgen, terwijl de 
tweede formule meer in de richting gaat van de Duitse op
vatting. De Belgen zullen dit document nog herzien in het 
licht van de ter vergadering gemaakte opmerkingen, terwijl 
een nieuwe formule van de Duitse delegatie is' te verwachten, 
die gebaseerd zal zijn op de van die zijde gedane suggestie 
voor een compromis. 

De Franse vertegenwoordiger heeft tij herhaling uiting 
gegeven aan de Franse opvatting dat de "banden tussen de 
Raad van Europa en de Politieke Gemeenschap zeer nauw dienen 
te zijn en dat "bij de institutionele opzet van de Gemeenschap 
alles gedaan zal moeten worden, wat deze "band kan versterken. 
Hij zal over dit probleem een nota indienen waaruit men name 
zal blijken dat de Franse opvattingen gericht zijn op een 
institutionele opbouw van de Gemeenschap die toetreding, 
of althans associatie, van de leden van de Raad van iüuropa 
in de hand werkt. In afwachting van deze nota is het pro
bleem van de associatie niet uitvoerig behandeld. Slechts 
van Duitse en Italiaanse zijde is principieel stelling-
genomen ten gunste van de regeling van de Assemblee ad hoe. 
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B. NIEUWE BESPREKING VAM HST INTERIM RAPPORT. 
De Commissie heeft die punten van het Interim Rapport ten 

aanzien waarvan in het Comité' de Direction opmerkingen zijn ge-
5a kt opïïeuw onderzocht en is op enige vraagstukken nog dieper 
ingegaan. De 4e bijlage van het rapport welke de verhouding tot 
de bestaande Gemeenschappen betreft, zal eerst volgende week aan 
de orde komen. 

1) honseil de Ministres (doe. CCP/Cl/PV 9). 

Do opmerkingen van het Comité' de Direction hadden betrekking 
op de vraag of, en zo ja in welke mate de Raad van Ministers 
directieven zou kunnen geven. De nieuwe bespreking van dit pro
bleem gaf de Nederlandse vertegenwoordiger nog eens de gelegen
heid er op te wijzen dat naar Nederlandse opvatting in ieder ge
val het recht tot het geven van directieven slechts gegeven dient 
te worden in bepaalde concrete gevallen, en dat deze gevallen _ 
tot het strikt noodzakelijke beperkt moeten worden. De franse 
gedelegeerde wees er terecht op dat het moeilijk is te dezer za*co 
een standpunt te bepalen, zolang men niet weet welke bevoegdhe
den aan de Gemeenschap zullen worden gegeven. Totdat men dit 
weet zal de Franse delegatie in ieder 'geval haar standpunt moe
ten handhaven ("position conservatoire"). Het bestaan van de 
Gemeenschap zal zeker gedurende de eerste jaren afhankelijk zijn 
van een enge samenwerking tussen de Raad van Ministers en de 
Executieve; de goede wil van de regeringen is beslissend voor 
de levensvatbaarheid van de Gemeenschap. De Luxemburgse vertegen
woordiger sloot zich hier min of meer bij aan, terwijl de Duitse 
en Italiaanse gedelegeerden de juistheid van het Nederlandse 
standpunt onderstreepten. Tenslotte is in het proces-verbaal van 
deze zitting een tekst opgenomen, waarin allereerst de overeen
stemming van alle delegaties inzake het verband tussen dit pro
bleem en de aan de Gemeenschap toe te kennen bevoegdheden wordt 
vastgesteld, terwijl voorts de gebleken nuances tot uiting zijn 
gebracht. 

2) Chambre Haute (doe. CCP/Cl/Doc. 21 en 27 en CCP/Cl/PV 9). '@ 

De Duitse vertegenwoordiger hield een principiële uiteen
zetting over dit vraagstuk, welke later op schrift is gezet en 
heeft de door Prof. Hallstein aangekondigde voorstellen over de 
liaison met de nationale parlementen en de Raad van liuropa in
gediend. Prof. Ophuels zette uiteen dat de problemen van de 
vertegenwoordiging van de staten en van do liaison goed uit el
kaar dienen te worden gehouden. De gekozen Senaat kan niet ge
zien worden als een vertegenwoordiging van de staten, want de 
leden worden niet door de Regerin^,on benoemd en zijn niet ge
bonden aan een mandaat. Voorts legt de gekozen Senaat geen band 
tussen het Parlement van de Gemeenschap en de nationale parle
menten in die zin, dat een liaison wordt geschapen tussen gelijk
waardige volksvertegenwoordigingen. Men moet deze band leggen 
op gelijk niveau, d.w.z. tussen do nationale volksvertegenwoor
digingen en de volksvertegenwoordiging van de Gemeenschap, to we
ten de Chambre des Peuples. De Frans-Duitse conceptie geeft een 
goede oplossing voor beide problemen. 

De Franse vertegenwoordiger betuigde zijn onvoorwaardelijke 
instemming met dit betoog, terwijl daarentegen de Italiaanse ver
tegenwoordiger dit op zakelijke gronden bestreed. De Nederlandse 
JoÜ?*?? Ss"ë n u 3 i n goede gelegenheid om in dit principiële 
a t;r n , 5 t i t aliaanse standpunt te steunen en opnieuw uiteen te 
zvituen op grond van welke overwegingen de voorkeur dient te wor-
aen gegeven aan het voorstel van de Assemble'e ad hoe . Hierbij 
wera er op gewezen dat Nederland van een principieel andere con
ceptie uitgaat dan Frankrijk en Duitsland. 
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In de Nederlar ze visie is het twee-kamer-stelsel een middel 
om binnen het parlement der Gemeenschap een evenwicht te verkrij
gen ïa dit verband is erop gewezen dat het Nederlandse staats
bestel een twee-kamersysteem kent. De indirect gekozen Senaat 
is in deze gedachtengang geenszins een "Chambre des Etats», doch 
een tak van de volksvertegenwoordiging. Vandaar dan OOK:, aat het 
probleem van de gekozen Senaat los staat van het vraagstuk of en 
hoe de nationale invloed t.a.v. de wetgeving der Gemeenschap dient 
te worden verzekerd. Wat dit laatste betreft lijkt het xn ieder 
geval minder logisch om de nationale invloed nu ineens, zoals in 
de Frans-Duitse conceptie gebeurt, over twee organen - de Raad 
van Ministers en de Chambre des Etats - te spreiden. 

Door deze principiële stellingname zijn de tegenstellingen 
uiteraard verscherpt. Het is nu immers duidelijk geileken dat, 
zelfs indien men een bevredigende oplossing zou vinden voor he* 
probleem van de liaison met de nationale parlementen en de Raad 
van Europa, hiermede het probleem niet is opgelost. Het valt 
echter te betreuren, dat de Italiaanse vertegenwoordiger bij een 
andere gelegenheid, n.1. bij de bespreking van de., vraag of de 
regeringsvertegenwoordigers in de Chambre des .ütats aan instruc
ties gebonden dienen te zijn, een ongelukkige poging deed om uit 
de impasse te geraken en daarmede het Nederlands-Italiaar^e ver
zet tegen de Frans-Duitse conceptie dreigde te verzwakken. Hij 
zeide dat het voorschrift van een verplicht mandaat voor deze 
vertegenwoordigers het non-parlementaire karakter van de Chambre 
des Etats onderstreept. Dit voorschrift zou derhalve, ook indien 
de Frans-Duitse conceptie werd aanvaard, in ieder geval niet in 
het Verdrag moeten worden opgenomen. Onder mededeling, dat het 
standpunt van de Italiaanse Regering onverkort gehandhaafd blijft, 
deed hij de strikt persoonlijke suggestie dat men wellicht een 
compromis-oplossing sou kunnen vinden door het aan de deelnemende 
staten over te laten te beslissen wie zij naar d3 Chambre des 
Etats wensen af te vaardigen. In dit geval zouden enkele staten 
wellicht anderen dan regeringsvertegenwoordigers zenden, b.v. 
parlementariërs. Dan zou uiteraard de eis van het verplichte 
mandaat moeten worden losgelaten. Deze suggestie vond geen bij
val, maar gaf de Nederlandse vertegenwoordiger nog eens de ge
legenheid er op te wijzen dat beide concepties nader dienen te-
worden bestudeerd. De Italiaanse vertegenwoordiger, die vooraf 
geen overleg gepleegd had met de Nederlandse vertegenwoordiger, 
wees er later in een persoonlijk gasprek op, dat het hem er voor
namelijk om te doen was de indruk te voorkomen dat de Italiaanse 
delegatie zich in een "position d'immobilisme" terugtrekt. Hij 
zou echter slechts te Rome gehoor kunnen vinden voor oen v\ ij si-
ging van het officiële standpunt, indien te Parijs een redelijk 
compromis zou kunnen worden bereikt. 

De Duitse voorstellen inzake de practische oplossing voor 
het probleem van de liaison met de nationale parlementen en met 
de Raad van Europa zijn vervolgens besproken zonder dat enige 
delegatie desbetreffende instructies had. De Nederlandse en Ita
liaanse delegaties namen daaraan min of meer als waarnemers deel. 
Bovendien hebben de delegaties zich tijdens een der besprekingen 
doen vergezellen van hun experts voor vraagstukken betreffende het 
kiesrecht. Overeenkomstig de suggestie van Prof. Hallstein gaan 
de voorstellen er van uit dat een bepaald gedeelte van de leden 
van de Chambre des Peuples bestaat uit leden van de nationale 
parlementen. Dit kan worden bereikt door de opstelling van twee 
soorten candidatenlijsten, of althans twee gedeelten van c,n lijst 
het en^ gedeelte wordt opgesteld overeenkomstig de in' ieder land 
galden 7regelen, terwijl het andere gedeelte uit nationale parle
mentsleden bestaat en wordt opgesteld hetzij door de -oartijen, 
hetzij door de parlementen zelf. Men kan de kiezers hun stem 
laten uitbrengen hetzij op een gecombineerde lijst van "gewone" 
c<*ndidaten en parlementariërs, hetzij op de twee lijsten afzon
derlijk. Dit laatste he.a£t het voordeel dat meer variatie moge-
x i w o r d t , dat man eventueel voor e'én der lijsten of voor beide 
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het personenstelsel kan invoeren en da-ü men daardoor m e t au.o-
matisch aan de nationale partij-indeling gebonden is, Zc zou 
de Europese partijvorming in de nand werden .'ever,— Over het 
aleemeefi achtten de voorstanders van de Frars-Duixse conceptie 
h-t een groot voordeel dat de keuze tussen deze modali-eiten 
geheel aan de nationale wetgeving wordt overgelaten. Dezerzijds 
is sr echter op gewezen, dat een zekere homogeniteit in ^e ^ e s -
stelsels toch wel noodzakelijk is en dat op deze gron^ een moer 
bindende omschrijving gewenst zou kunnen zijn. Dit bleer. echter 
niet de opvatting van de overige delegaties te zijn. Do voor
standers van de Frans-Duitse conceptie staan allen net sympathie 
tegenover het Duitse voorstel, onder aantekening dat mer. zich 
in ieder geval thans nóg niet kan uitspreken over de vei.iouding 
tussen het aantal parlementsleden en de overige leder die tezamen 
de Chambre des Peuples zouden vormen. Da vraag hoe de verbin
ding tussen de Chambre des Peuples en de Raad van europa tct 
stand moet worden gebracht, waarover de-Duitsers eveneens in de 
beide documenten een voorstel hebben gedaan, is nog niet vorder 
besproken. 

3 ) Chambre des Peuples (doe. CCP/JI/DOC. 25 (rev) en 26 on ~^ 
doe. CCP/CI/PY 10 (rev) en 11. 

Inve 31itv.re e t' "een oure 
De in het Interim Rapport weergegeven standpunten hebben 

weinig verandering ondergaan. De Duitse vertegenwoordiger wees 
er op dat aan de Franse wens naar stabiliteit van Ie Executieve 

C juist door de verplichte investituur wordt tegemoet gekóraen. 
"""Men weet dan immers of de Executieve voor haar v;erk op een 
^'reeële meerderheid van het parlement kan steunen. Voorts creigde 
ihij dat een verdrag waarin de investituur niet zou zijn voor-
geschreven, niet aanvaardbaar zou zijn voor liet Duitse Parienent. 
Van Nederlandse zijde is hiertegenover opgemerkt dat de, s&ZLGn-
stelling van de Executieve toch al eet moeilijkheden gepaard 
zal gaan, met name t.a.v. de dosering van de velschillende na
tionaliteiten en dat de kans geenszins is uitgesloten dat ae 
weigering door het parlement van een vertrouwensvotum juist net 

deze dosering in verband staat. Di st con-

Ju: st in 
ï en die: 

flict kunnen leiden, wac%rin zakelijke moti 
tweede plan komen. De Erarse vertegenwooi' 
hij dit gedurende deze verslagperiode herh 
daan, onderscheid tussen de aanloopperiode 
worden in jaren, en de definitieve periode 
5 a 6 jaren kunnen vele kinderziekten optr 
flicten te worden voorkomen. Proi. Ophuei 
een persoonlijk voorster om aan de Erans 
komen. Dit voorstel hield in dat bij de 
van de eerste "executieve geen irvesti' 
zou zijn en dat gedurende e'Jn jaar na 
motion de censure zou kunnen worden a 
echter niet voldoende aan de Franse w 
hot er over eens geworden dat, ter bevorierir 
een motion de censure slechts tot consequenties 

' deze wordt aanvaard door 3/5 van het aantal lede 
Chambre des Peuples is samengesteld en dat drie dagen dienen te 
verlopen tussen de indiening van deze motie en'de Irtemmi.og daar
over. Len heeft ook nog, zonder resultaat, var ^edac1' 
seis over de vraag welke gevolgen de motion de censur: 
ben. In de bestaande Gemuon schappen heeft de aanvaard 
deze motie de automatische aftreding van de Executiovi 
volgj. Het Statuut van do Assemblee ad hoe voorziei ^ 
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uivaard. Dit vco^ 
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}t ec v;er ook 
van de Kamér, doei. er bleken 
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b) I ncompatibilites-
Tijdens de vergadering van het Comité de Birecnon he&tX 

P'rof Hallstein er op gewezen dat men moeilijk aan de nationale 
wetgevers kan overlaten te beslissen over de vraag, of een Kamer
lid die lid wordt van de Executieve, al of niet m de Kamer 
dient te worden vervangen. Prof. Ophuels merkte thans op dat het 
w-llicht beter zal zijn de «mmlatie van de uitoefening van de 
functies die de Commissie eerst niet mogelijk achtte, toch maar 
toe te laten. De Italiaanse delegatie deed daartegenover de sug
gestie de plaatsvervanging zelf wel in het Verdrag voor te schrij
ven maar de wijze waarop, dit dient te geschieden over te' laten 
aan de nationale wetgevers. 

Een Luxemburgs voorstel werd aanvaard inhoudende dat do 
leden van de Executieve en van de Raad van ministers die-, na ver
kozen te zijn in de Chambre des Peuples moeten kiezen tussen bei
de mandaten, in het geval dat zij de voorkeur geven aan hun be
staande werkkring, hun mandaat als Kamerlid niet verliezen; 
dit mandaat zal alleen worden geschorst. 

c) Sessions de la Chambre des Peuples. 
Overeenkomstig de beslissing van het Comité de Direction 

heeft de Commissie nagegaan welke regelingen in de constituties 
van een groot aantal landen zijn getroffen inzake de zittings
duur van de nationale parlementen en inzake de mogelijkheden tot 
bijeenroeping van t . . buitengewone... zittingen. Een desbetref
fend overzicht was door het Secretariaat opgesteld, doch allo 
delegaties waren het er over eens dat aan dergelijke vergelijkingen 
slechts betrekkelijke waarde kan worden toegekend. Met de 
Italiaanse en Duitse delegaties was de Nederlandse vertegenwoor
diger van mening dat men geen nodeloze beperkingen aan het Par-

nt op te leggen en dat een beperking van de zittings-
_ r dient te worden gerekend. In de practijk zal het 

Parlement zitting houden zolang de agenda daarvoor aanleiding 
geeft. Zou men de zittingsduur beperken, dim zou toch door het 
bijeenroepen van buitengewone zittingen ditzelfde resultaat be
reikt worden. Omtrent de vraag welke instanties buitengewone 
zittingen bijeen kunnen roepen, werden verschillende compromis
voorstellen gedaan. Ter bescherming van de minderheden zou men 
b.v., volgens Prof. Ophuels, twee of meer leden ven de Raad van 
Ministers het recht kunnen g-ven de kamer bijeen te roepen. 

vertegenwoerdiger deed het persoonlijke voorstel om 
President alleen, doch aan het burec.u van de Kamer 
geven. De verschillende mogelijkheden 
ld, doch een beslissing werd niet 

Participation de 1'Crgane Exécutif 
aux ïravaux 

lement 
duur dê 

li; 
irond«. 

De Franse 
niet aan d̂  
dit recht te 
schrift gest. 

d) 
de la Chambre des Peuples. 

Een Duits voorstel over de deelneming van. de 
Chambre des Etats (Frans-Duitse versie) aan het 
Chambre des Peuples en haar 
delegaties die werken op 
inzake de Chambre Haute. 

zijn op 
genomen. 

ît du Conseil 

commissi* 
isis van d* 

leden van de 
werk van de 

, «vexu. aanvaard door de 
Frans-Duitse conceptie 

an 
werd 

EXECUTIEVE (doe. C C P / C I / D O C 2 8 en 2 9 en CCP/'Cl/PV 11) 
1 ) Wijze van benoeming. 

De Duitse vertegenwoordiger wees er op dat de Duitse dele
gatie m Den Ha .g accoord is gegaan met het meerderheidsvoorste1 
om alle leden ven de Executieve door de Raad van Ministers te 
aoen benoemen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat investituur 
aoor do Chambre des Peuples zou worden voorgeschreven. Hij bleet 
eenter weinig enthousiast te zijn over deze wijze van benoeming 
en aefcü net persoonlijke voorstel om eerst de President door de 
tt^d.a van i'uinisters te doen benoemen en vervolgens de overige 
leden op_yourstel van de President. Daarna zou de investituur 
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moeten plaatsvinden. Dit voorstel betekent dus dat tussen de 
President en do Raad van Ministers overeenstemming dient te be
staan over de samenstelling van da Executieve en het verhoogt 
het supranationale karakter ven laatstgenoemde instelling, aan
gezien de President dé gelegenheid krijgt zijn eigen "team" ta 
vormen. Van Nederlandse zijde is dan ook, uiteraard onder reserve 
van neder- instructies en behoudens de kwestie van de investituur, 
interesse getoond voor dit"voorst-1. De Belgische vertegenwoor
diger was bang dat op deze wijze aen te grote macht aan de Presi
dent zou worden gegeven en gaf er de voorkeur aan dat de President 
slechts geconsulteerd zal worden over de benoeming V^n? de overige 
leden. De Italiaanse gedelegeerde hield vast aan het voorstel 
van de Assemble'e ad hoe, terwijl de Heer Chatenet het voorstel 
onnodig ingewikkeld achtte. In de practijk zal er toch contact 
zijn tussen de President en de Raad van Ministers over da keuza 
van de overige leden. 

2) Aantal leden. 

Alle delegaties, behalve da Franse, gingen accoord met de ^ 
Nederlandse opvatting dat in de Executieve tenminste e'in lid van 
iedere nationaliteit zitting zal moeten hebban. De Franse ver
tegenwoordiger was van mening dat het in het huidige stadium vol
gens de Franse opvatting slechts zekar was dat da Executieve uit 
drie leden zal bestaan, te weten de President, een vertegenwoor
diger van de Hoge Autoriteit en een vertegenwoordiger van het 
Commissariaat. Of er meer leden zouden moeten worden aangewezen, 
hangt af van de bevoegdheden die aan de Gemeenschap zullen worden 
gegeven. Over het maximum aantal leden per nationaliteit heeft 
men zich niet uit willen spreken en m~n betwijfelde ook of het 
gewenst zou zijn hiarover iéts in het Verdrag op te nemen. Ie 
Duitse delegatie zal zoeken naar een algemene formule, die zal 
voorkomen dat sommige nationaliteiten onevenredig zwaarder zijn 
vertegenwoordigd dan andere. 

3) Y/ij ze van functioneren. 

Alle delegaties waren het er over eens dat het collegiale 
karakter van de Executieve dient te worden gehandhaafd. De be- _̂  
langrijke beslissingen dienen derhalve gemeenschappelijk te wor ) 
den genomen. In principe zal dit met een gewone meerderheid 
geschieden. De problemen verband houdende met het quorum en 
de staking van stemmen kunnen eerst worden opgelost, wanneer een 
beslissing is genomen over.het aantal leden. Verder was men het 
ar over eens dat een zekere werkverdeling tot stand moet komen, 
waarbij de principes van art. ¿6 van het EDG-Verdrag zouden kun
nen worden gevolgd. Van Nederlandse zijde is naar voren ge
bracht, dat er omstandigheden kunnen zijn die het nodig maken 
dat, ondanks het collegiale karakter van de Executieve, toch een 
lid individueel om andere dan gezondheidsredenen kan worden ont
slagen. Men bleek er echter positief tegen gekant te zijn dat 
het Parlement dit recht zou hebben, maar de Duitse vertegenwoor
diger achtte het op zich zelf juist dat deze mogelijkheid wordt 
geopend en stolde voor dit recht aan de Raad van Ministers te 
gaven. Dit voorstel, later op schrift gesteld, houdt in dat de 
leden van de Executieve, om andere radenen dan die vermeld in art. 
1^ van het KSG-Verdrag, kunhen worden ontslagen op grond van een 
beslissing van de Raad van Ministers met eenstemmigheid genomen, 
in het geval dat de Jixecutieve met absolute meerderheid, waar
onder de stem van haar President, van oordeel is dat dit ont
slag is gewenst. 
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4) Duur van het mandaat. 

De Franse vertegenwoordiger wenste hiertoe dezelfde ter
mijnen als zijn voorgeschreven in het KSG— en EDG—Verdrag met 
inbegrip van het systeem van partiële vernieuwingen. Hij wees 
er op dat Minister Bidault in zijn rede van 20 November in de 
Assemblee heeft toegezegd dat alles vermeden zal worden wat 

\ een vergelijking mogelijk maakt met een regering. Vooral in de 
eerste tijd zal de Executieve zoveel mogelijk hetzelfde karakto 
dienen te hebben als de Hoge Autoriteit en het Gommissari?.at. 
De Duitse vertegenwoordiger daarentegen zeide de instructie 
hebben ook t.a.v. dit punt het Statuut van de Assemblee ad hoe 
te volgen. De duur van het mandaat zou zoveel mogelijk overeen 
moeten komen met die van het Parlement. De Executieve dient 
juist een politiek karakter te hebben en mo^t niet gezien worde 
als een college van hoge ambtenaren. Van Nederlandse zijde is 
er op gewezen dat de benoeming van êen nieuwe Executieve na de 
verkiezing van het Parlement, het voordeel zou hebben dat men 
bij de benoeming enigszins rekening k_,n houden met de samen
stelling van de Ohambre des Peuples. Nu Nederland geen inves
tituur wenst en ook geen benoeming door het Parlement, is dit 
de enige mogelijkheid om met de verschillende stromingen in het 
Parlement enigszins rekening te houden. De Italiaanse vertegen
woordiger sloot zich hierbij aan. 

5) Taak 

De Duitse vertegenwoordiger stalde voor als taakomschrijvj 
art. 27 van h^t Statuut van de Assemblee ad hoe over te nemen, 
waarin o.m. staat dat de Executieve "assure Ie gouvernement de 
la Communauté". Dit was echter voor geen der andere delegaties 
aanvaardbaar. 
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_ 1C -

E C O N O K I S C H E C O M M I S S I E 

(documenten C C P / C E / D O C . 1 1 , 1 4 en 1 5 ) 

De Economische Commissie nam de docr de Voorzitter 
voorgestelde agenda (Doe. 14) aan, doch wijzigde de volg
orde zo dat de punten over de concurrentie in het goederen
verkeer' en de realisatie van het vrije goederenverkeer voor
op blijven staan, onmiddellijk gevolgd door de problemen van 
het personen-, kapitaal- en dienstenverkeer; daarna volgen 
dan het tekende punt der coördinatie, de verhouding met derde 
landen, en de sauvegarde, waarna men ten slotte zal spreken 
over de Luxemburgse en Franse reserves en over de eindformule 
der grote beginselen. Men zal bij dit alles tó procederen, 
dat men niet streeft naar volledige afhandeling van alles vóór 
20 Februari, doch dat het tweede Rapport Interimaire van die 
datum een soort tweede uitgave van het eerste Rapport Intéri-^ 
maire wordt, waarin alleen dié punten worden gewijzigd, welke 
gedegen behandeling hebben ondergaan. Men heeft dan de perio
de 25 Februari-8 Maart voor de definitieve eindtekst; in die 
periode moet ook het overleg met de Institutionele Commissie 
plaatsvinden over de teksten of alternatieve teksten voor 
een concept-Verdrag. Be nieuwe agenda is te vinden in loc. 
no. 15. 

Bij elk agendapunt zal eerst een eerste lezing plaats
vinden, waarna het secretariaat een Document.de Travail 
maakt, dat met eventuele concrete voorstellen van delegaties 
de basis vormt voor de tweede lezing. 

Punt 1, de concurrentie, werd vervolgens uitvoerig 
behandeld. Overeenkomstig par. 14 van het Rapport Interi
maire (Doe. 11) splitste men de zaak in de maatregelen en 
praktijken "qui fausseraient Ie jeu de la' concurrence" -
onderverdeeld in de sector van het bedrijfsleven naast die 
van Overheidsmaatregelen - en in hetgeen een "caractère 
déloyal" heeft. Dit laatste zal zeer moeilijk te formuleren 
zijn, het eerste is beter te bespreken, ook omdat het K.S.G.-^m 
Verdrag (art. 4) een zeker aanknopingspunt geeft. Verschil
lende grote vragen werden verwezen naar het latere age-nda-
punt der coördinatie van de algemene politiek der landen, 
n.1. de monetaire vragen, de sociale vragen, de vragen der 
prijsvorming, en het probleem der ontheffingen en van de 
terugbetaling van fiscale en sociale lasten aan het bedrijfs
leven bij export naar de partner-landen. 

Punt 2, de realisatie van de gemeenschappelijke, markt 
voor het handelsverkeer, werd gesplitst in een discussie over 
het karakter van de opzet (t.v. Douane-Unie), en een discussie 
over de progressiviteit er van. Terwijl bij het eerste onder
werp de Benelux-landen vasthielden aan de Douane—Unie van art. 
XXIV van het G.A.T.T., en Frankrijk meent dat de zaak niet in 
dit Verdrag thuistehoort, doch in latere verdragen moet worden 
geregeld, meenden de Duitsers dat zij zich nu nog niet over de 
formule kunnen uitspreken, daar hun antwoord afhangt van wat 
er met andere agendapunten gebeurt - met name ook met de 
coördinatie -, terwijl de Italianen willen volstaan met een 
paar grote lijnen, welke zij niet door een bestaande formule 
willen qualificeren. 

Het tweede onderdeel van agendapunt 2, de procedure der 
geleidelijkheid, deed de Commissie telkens ingaan op het 
grote vraagstuk van de verhouding tot de derde landen, 7»elk 
vraagstuk zowel de formule (G.A.T.T.?) alsook de mogelijkheid 
van geleidelijke vrijmaking van het goederenverkeer tussen 
de zes landen onderling in hoge mate beïnvloedt- Vooral 
Frankrijk hamerde hier steeds op, aanvoerende dat de verhoog
de concurrentie door steeds vrijere invoer uit de vijf 
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andere landen nog zal worden versterkt wanneer tevens de -
buitengrens der Gemeenschap een geleidelijk vrijere invoer 
uit derde landen in Frankrijk mogelijk maakt: immers, 
Frankrijk heeft met Italië het hoogste tarief en ae vast
stelling v^n een buiten-tarief voor de Gemeenschap zal bij 
toepassing van de Douane-Unie van het G.A.T.T. op een lager 
niveau plaatsvinden dan het huidige Franse niveau-van in
voerrechten. Ook opperde Frankrijk dat de thans door een 
hoog tarief beschermde industrieën het begrip "gemeenschap
pelijke markt" veel eerder zullen ondervinden dan bij de 
afloop der door Nederland gestelde termijn van 10 jaren: 
immers, zij ondervinden die concurrentie reeds zodra het 
invoerrecht daalt beneden de bescherming welke zij voor hun 

• voortbestaan nodig hebben. Nederland verwees die industrieën 
naar dc sauvegarde, doch Duitsland, en in enige mate ook 
België, kwamen met de gedachte van de "Frec-trade-area" (ook 
art. XXIV van het G.A.I.I.), bij welk systeem men wèl de 

^~ onderlinge belemmeringen opheft, doch daarnaast elk land 
'~ zijn eigen buiten-bescherming laat houden,, wat uiteraard 

controle op de herkomst der producten aan de grenzen tussen 
de partner-landen medebrengt. 

Bij het hierbij tevens gevoerde gesprek over het door 
Nederland voorgestelde systeem van automatische verlaging 
van elke tariefpost met 10$ per jaar gedurende 10 achtereen
volgende jaren, vonden uitvoerige discussies plaats over 
enerzijds dat principe van 10 x 10, en anderzijds het prin
cipe van verlaging per post met een vast percentage. 

Nederland bleef alleen staan in zijn opzet van 10 x 10. 
België steunt Nederland in het vasthouden aan de eindtermijn-
van 10 jaren, doch wil die niet onderverdelen in 10 delen van 
10$ elk, doch in eéïi paar grotere tranches, waarvan dan de 
inwendige öosering ove-r de jaren door het beleid en de beslis
sing van de Organen der Gemeenschap plaatsvindt. Duitsland 
overweegt - stelde nog niet voor - een paar aanloop-termijnen 
vast te leggen, doch wil de rest, inbegrepen de eind-termijn, 
aan de Gemeenschap overlaten. Italië wil wel aanduidingen 

r- aan de Gemeenschap geven, doch zonder het noemen van termijnen 
Frankrijk wil niets van dit alles in dit Verdrag opgenomen 
zien. Nederland - Qok de Voorzitter - liet de mogelijkheid 
van wederzijdse bestudering der'gedane•voorstellen en geopper
de mogelijkheden open. Het is wellicht mogelijk, dat België-
Luxemburg-Duitsland op e'én formule kunnen worden verenigd, 
welke dan naast de Nederlandse van 10 x 10 zou kunnen worden 
gesteld. 

Nederland ondervond geen enkele bijval in zijn voorstel 
om voor elke tarief-post automatisch het tarief met een vast 
percentage/te verlagen. Alle andere delegaties achtten dat 
onuitvoerbaar., ook België. België stelde voor, iets als het 
Plan-Pflimlin te volgen, dat met een aantal groepen van posten 
werkt, en dat per groep (en niet per post) wil verlagen. 
Dat voorstel beduidt dat men inderdaad minder strak is, doch 
tevens dat er meer kans op trainering en op ontduikingen van 
de- strekking der regelingen is. Dit Belgische voorstel wordt 
nu door alle delegaties nader bestudeerd, doch Nederland 
voerde daarbij aan, dat het vasthoudt aan zijn oude voorstel. 

Een zeer grote moeilijkheid bij dit alles is nog, dat 
alle delegaties behalve Nederland niet alleen een vrij strakke 
harmonie wensen in de progressiviteit van de opheffing der 
belemmeringen voor alle vier de elementen van de gemeenschappe
lijke jaarkt (goederen, personen, kapitaal, diensten), doch 
dat zij die harmonie ook wensen tussen enerzijds dat complex 
der vrijmakingen en anderzijds het (in hun ogen zeer grote) 
complexjan de z.g. coördinatie der economische, sociale, 
financiële, fiscale cn monetaire politiek der landen, waar
omtrent alle delegaties de Nederlandse voorstellen (slechts 
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onverbindende "propositions" van de Gemeenschap aan de landen) 
beslist geheel ontoereikend achten. Vandaar dan ook, dat 
t>;M elk punt van de zaak der Douane-Unie steeds weer naar 
het komende agendapunt over de coördinatie werd verwezen. 

Zulks was ook het geval bij de eerste lezing van agenda-
n t 4 (kapitaal-verkeer) - de zaak der personen is op 

Italiaans verzoek nog even aangehouden: Italië verwacht in
structies uit Rome - en bij een eerste voorlopige gesprek 
over agendapunt 5 (diensten-verkeer). De bij het kapitaal
verkeer in eerste instantie gedane Nederlandse voorstellen 
(zie par. 17 van het Rapport Interimaire) toen door België 
en Luxemburg gesteund, hielden geen stand meer. 

De Nederlandse Vertegenwoordigers in de Economische 
Commissie hebben in hun economische overzichten nos. 9-12 in 
deze verslagperiode uitvoerig.aan.de onmiddellijk geïnteres
seerde instanties in Nederland over de behandeling van de 
genoemde agendapunten 1, 2 en 4, en het begin van 5, gerappor-^ 
teerd. 

Zij werken thans aan het juist op het laatst van de week 
uit Brussel ontvangen Belgische werkstuk over de coördinatie, 
welk uitvoerige stuk van 32 pagina's slechts in twee exempla
ren beschikbaar is gesteld, doch met een Nederlandse kant
tekening ten spoedigste naar den Haag zal worden gezonden. 
Dit laatste zal ook plaatsvinden met alle Documents de Tra-
vail van het secretariaat en diverse delegaties, zodra zij 
beschikbaar zijn. 

De Nederlandse Vertegenwoordigers in de Economische 
Commissie zien de algemene houding der delegaties als volgt: 

België : als steeds, gelijk ook in Benelux, alles vast
knopende aan de zaak der coördinatie, doch Nederland 
steunende in een vaste eind-termijn voor de realisatie 

- • van vrij verkeer; steeds ook pogende, de Duitsers niet 
naar de Fransen te laten afglijden. 

Luxemburg : praat alleen over zijn eigen reserves. 
Duitsland : wil we-1 belangrijk economisch werk aan de 

Gemeenschap opdragen, doch houdt een oog op de Fransen^, 
met wie het politiek niet te scherp wil strijden, 
aarzelt dus vaak, laat alles open voor misschien èlk 
compromis. 

Italië : wil het Verdrag een Constitutie doen zijn, waar
in geen vaste procedures noch zelfs formules thuis-
behoren. Doet dit niet terwille van Frankrijk, doch 
uit eigen inzicht. Hecht veel aan de onderlinge har
monie der maatregelen, gelijk ook de Belgen en de 
Duitsers. Mist hier en daar instructies uit Rome. 

Frankrijk : oude standpunt, doch doet constructiever 
aan de discussies mee dan vóór de laatste zitting 
van het Comité' de Dircction. Zegt in persoonlijke 
gesprekken en soms ook in de vergadering, dat het 
mogelijk moet zijn, aan Minister Bidault concrete 
aanvaardbare voorstellen te do.n, en niet onhoudbare 
vage leuzen. Het valt niet te zeggen, in hoeverre 
dit eerlijke hoop is, dan wel een poging om de Belgen 
en Duitsers los te krijgen van de Nederlandse voor
stellen. 
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COMMISSIE VOOR DE KIESRECHToBEGIiTCLL^N 

(CCP/CElec/PV2) 

De Commissie voor de Kiesrechtsbeginselen kwam op 
Vrijdag 12 Februari wederom bijeen teneinde zichtte ver
diepen in de beide problemen, die door het Comité de Direc-
tion voor nadere bestudering waren teruggewezen. Tevens 
werd getracht de thans bereikte resultaten vast te leggen 
in een "voor-ontwerp van de door de Commissie voor de Kies
rechtsbeginselen uit te werken teksten". De resultaten 
van deze werkzaamheden zijn vervat in het proces-verbaal 
CCP/CElec/PV2, waarbij het betrokken voor-ontwerp als annex 
is opgenomen. 

Inzake het probleem van de uitoefening van het kies
recht door onderdanen van één der leden-staten, die ver
blijf houden op het grondgebied van één der andere leden-
staten, werd overeenstemming bereikt door het opnemen van 
een aanbeveling, dat ieder der leden-staten de uitoefening 
van het kiesrecht door haar hierbedoelde onderdanen zal 
bevorderen gebruikmakend van de daartoe geëigende middelen. 
Bij de bepaling, dat cumulatie van mogelijkheden tot het 
uitbrengen van een stem (d.w.z. zowel in het land van oor
sprong als in het land van verblijf) door doeltreffende 
sancties verboden moet worden, moest van Franse zijde een 
"réserve d'attente" worden aangegeven. Het laat zich 
echter vrijwel met zekerheid verwachten, dat dit punt niet 
tot verdere moeilijkheden aanleiding zal geven. 

In de discussie bleek, dat in deze materie ten hoogste 
nog enige technische moeilijkheden blijven bestaan, Men 
vraagt zich nog af in hoeverre de noodzakelijke regelingen 
het onderwerp zullen moeten uitmaken van bilaterale accoor-
den, terwij-1 men voorts overweegt hoe een technisch perfecte 
uitvoering van deze regelingen kan worden gewaarborgd (b.v. 
in verband met. de uitspraken van vreemde rechters, die even
tueel uitsluiting van het kiesrecht in de nationale sfeer 
ten gevolge zouden moeten hebben). 

Ter zake van dc kiesstelsels werd in de Commissie geen 
overeenstemming bereikt, weshalve volstaan moest worden net 
het opnemen van een viertal alternatieve teksten in het voor
ontwerp. Hiervan gaan de beide eerstgenoemde uit van de in 
het Comité de Direction genoemde tekst, met dien verstande, 
dat ter opheldering van de bestaande verwarring over de be
tekenis van het woord "devrait" thans enerzijds een tekst is 
opgesteld, volgens welke leden-staten inderdaad de verplich
ting op zich nemen om een kiesstelsel te gebruiken, dat e^n 
evenredige vertegenwoordiging garandeert voor alle stromingen 
van zekere betekenis, terwijl anderzijds een tekst is opge
steld volgens welke het hier slechts betreft een aanbeveling. 
Van Duitse zijde is daarnaast als derde mogelijkheid voor
gesteld om het woord "proportionnelle" in de oorspronkelijke 
formule te vervangen door het woord "adequate" (een voorstel, 
dat van het Duitse Linisterie van Binnenlandse Zaken afkom
stig is, en waarvan de redenen niet kunnen worden bevroed), 
terwijl de Italiaanse delegatie thans niet verder bleek te 
kunnen gaan dan een tekst, volgens welke de nationale kieswet 
voor de Chambre des Peuplcs "devrait comporter un système 
electoral, qui s'inspire du principe proportionnel avec possi 
bilité d'apparentement". Daarbij moge worden aangetekend, 
dat zij, zich beroepende op de woorden van het proces-verbaal 
van de jongste zitting van het Comité de Direction ("le Comit 

serait d'accord"), 
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