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Foto 29222 

« 

Overzicht van de tweede zitting; van de Raadgevende Vergade
ring van de Raad van Europa gehouden te Straatsburg van 
7 tot 23 Augustus 1950. 

I. Algemene beschouwingen. 
De tweede zitting van de Raadgevende Vergadering van 

de Raad van Europa heeft van 7 tot 23 Augustus 1950 te Straats 
burg plaats gevonden. Hieraan was voorafgegaan de vijfde 
zitting van het Comité van Ministers, eveneens te Straats
burg. De agenda van de Assemblee, welke een groot aantal 
onderwerpen van uiteenlopende aard bevatte, bestond in 
hoofdzaak uit twee delen: het rapport van het Comité van 
Ministers over zijn werkzaamheden gedurende het afgelopen 
jaar enerzijds, en de rapporten van de verschillende commis
sies van de Assemblee anderzijds. 

De zitting heeft korter geduurd dan aanvankelijk werd 
verwacht, nl. slechts drie weken. Zij zal aan het einde van 
dit jaar worden voortgezet en voltooid, nadat inmiddels het 
Comité van Ministers zal zijn bijeengekomen ter beoordeling 
van de resultaten van Augustus. 

Het is niet gemakkelijk, een duidelijk beeld te geven 
van de gedachtenwereld van de Assemblee zonder te vervallen 
in een langgerekte opsomming van standpunten, opvattingen, 
stromingen en indrukken, welke bijkans even talrijk zijn als 
het aantal der vertegenwoordigers. De Assemblee, door de 
aard harer samenstelling een verzameling van vrijuit spre
kende politici, is een bonte mengeling van idealisme, realis
me, landsbelang en persoonlijke ambitie, waarin zich slechts 
geleidelijk en moeizaam bepaalde stromingen beginnen af te 
tekenen. In dit opzicht heeft de zitting van dit jaar 
een duidelijker beeld opgeleverd dan die van Konden 
de vertegenwoordigers vorig jaar, onder de stimulans van de 
nieuwe mogelijkheden die het zojuist opgerichte instituut 
hen verschafte, een grote doch vaak academische eensgezind
heid opbrengen over een aantal algemene wenselijkheden inzake 
de Europese eenheid, dit jaar heeft men zich zoveel mogelijk 
gesteld op de basis van de realiteit, hetgeen tot uiting is 
gekomen in de aanbevelingen aan het Comité van Ministers, 
welke veelal concreet uitgewerkte voorstellen behelzen. 
Zoals uit het hieronder staande zal blijken, heeft dit rea
lisme tot gevolg gehad, dat het vraagstuk der Europese een-

- h e i d -
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id, en met name dat ener Europese federatie, thans dwinger-
• der san de orde is gesteld, waardoor de positie van vele ver
tegenwoordigers duidelijker is geworden. En waar vertegenwoor
digers zich over het vraagstuk van federatie moesten uitspre
ken, daar sprak ook het landsbelang mede; dit jaar kwam het 
herhaaldelijk voor, dat leden van de Assemblee het woord voer
den voor of namens hun land, iets wat vorig jaar nog tot de 
uitzonderingen behoorde. Aldus is het federalisme dit jaar 
duidelijk een zaak geworden, waarover in de Assemblee niet 
alleen de individuele geesten, maar ook de aangesloten Staten 
van opvatting verschillen. 

Mag aldus de toegenomen zin voor realiteit worden aange-
vuid als een kenmerk van de huidige zitting, als tweede ka
raktertrek kan de veelvuldig geuite critiek op het Comité van 
Ministers worden genoemd. De verhouding tussen de beide orga
nen van de Raad van europa heeft van den beginne af tot span
ningen aanleiding gegeven, welke niet of slechts ten dele kon
den worden ondervangen door de oprichting van de gemengde Com
missie. Het Comité van Ministers heeft ook ditmaal niet asnde 
Assemblee de genoegdoening verschaft welke deze verl angde, 
en zo bleef gedurende bijna de gehele zitting van vele zijden 
een verbitterde stemming bestaan jegens het Comité, dat de 
Vergadering zou hebben behandeld als een hinderlijk en onbe
tekenend instituut, met welks wensen nauwelijks rekening be
hoefde te worden gehouden. Doch ook hier kwam de realiteits
zin tot uitdrukking in de wijze, waarop men de critiek op 
het Comité, welke steriel dreigde te worden, heeft weten om 
te buigen in een richting van critiek op eigen tekort. De af
gevaardigden zijn zich bewust geworden, dat zij zelf uiteinde 
lijk in hun nationale parlementen de macht bezitten om het 
beleid van hun Regeringen te beinvloeden en mede te bepalen} 
en dat het derhalve een belijden van eigen onmacht, indien 
men het concert van nationale Regeringen, dat het Comité van 
Ministers is, zijn houding verwijt. 0 0k de Voorzitter van 
het Comité van Ministers, de Ierse Minister MacBride, wees 
hierop in zijn rede in de Assemblee. Bij resolutie hebben de 
afgevaardigden zich tenslotte verplicht, zelf de belangrijkst 
aanbevelingen rechtstreeks in hun nationale parlementen aan d 
orde te stellen en deze gelijk in otraatsburg, ook in het 
eigen land van hun steun te verzekeren. ÜÜ Nederlandse afge-

-vaardigden-e 
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vaardigden schijnen zelfs te overwegen, een interpellatie 
in de Kamers aan te vragen. 

Overigens had de strijd tussen beide organen ook zijn 
positieve zijde. Sr 'waren afgevaardigden, die, lering trek
kende uit wat de geschiedenis ten deze vermeldt, de onver
mijdelijkheid inzagen van de strijd tussen Assemblee en 
Comité van Ministers. Altijd immers, zo redeneerden zij, 
heeft een parlement moeten vechten voor zijn rechten en 
steeds heeft de executieve zich eerst na zware strijd gewon
nen gegeven. Zij achten deze strijd in zekere zin zelfs ge
wenst, omdat slechts uit een botsing van meningen een alge
meen aanvaarde en levensvatbare oplossing zou kunnen worden 
geboren. In het onderdeel van dit verslag, dat handelt over 
het werk van de Assemblee, zal telkens blijken hoe op cri-
tieke momenten de realiteitszin een voor de meerderheid aan
vaardbare oplossing heeft mogelijk gemaakt. 

iaaanstelling van de Assemblee. 
Na de toelating in de Raad van europa van IJsland als 

Lid en van de Duitse Federale Republiek en het baarland als 
Toegevoegde Leden, telde de Assemblee 125 Leden, t.w. 18 
Franse, Britse, Italiaanse en Duitse, 3 Turkse, 6 Nederland
se, Belgische, Griekse, Zweedse, * Noorse, Deense en Ierse 
en 3 Luxemburgse, IJslandse en Saarlandse afgevaardigden. 
iSvenals het vorig jaar waren de afgevaardigden vrijwel alle 
parlementsleden van de Staten-Leden. M et uitzondering van 
de communisten waren de voornaamste politieke partijen ver
tegenwoordigd en v/el in een mate, die in redelijke verhouding 
stond tot hun wezenlijke sterkte. 

Het eerste optreden van de Duitse vertegenwoordigers 
geeft geen aanleiding tot afzonderlijk commentaar. Zij hebben 
zich in het algemeen onthouden van nadrukkelijke acties en 
zelf niet het initiatief genomen tot bepaalde discussies. 

Vermelding verdient, dat de presidentsveridezing onderwerp 
is geworden van een kort doch heftig debat over de persoon vai 
de Heer Spaak. Als enig candidaet voor de voorzittersstoel zou 
zijn verkiezing een simpele formaliteit zijn geweest, indien 

-niet-
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niet o.a. van Nederlandse zijdeCde Heren Kerstens en Bruins 
ülot)be zwaren tegen hem werden ingebracht op grond van zijn 
recente gedragingen in de Belgische Koningskwestie, welke 
ondemocratisch werden geoordeeld. De Heer opaak vond hier
tegenover openlijke bijval van de zijde van Jhr v.d.Goes 
van Waters en o.a. Britse vertegenwoordigers, waarna een 
stemming volgde, welke hem met grote meerderheid het voor
zitterschap verschafte; 23 vertegenwoordigers stemden tegen. 

Politieke stromingen. 

Reeds in de inleiding is een aanduiding gegeven van de 
tegenstellingen in de Assemblee over de vraagstukken, welke 
het bestaan en de rechtvaardiging van de Raad van Europa zelf 
raken. Europese eenheid was het teken waaronder de organisa
tie vorig jaar werd opgericht en de denkbeelden van de As
semblee over die eenheid waren toen nog vaag genoeg om door 
vrijwel alle vertegenwoordigers te worden onderschreven. Dit 
jaar heeft de Assemblee zich echter grondig bezig gehouden 
met de verwezenlijking van deze eenheid en zij is daarbij 
gestuit op principiële tegenstand. Tegen de achtergrond van 
de doeleinden van de Raad van Europa heeft zich aldus een 
soort Europese "partijvorming" afgetekend, welke met door
breking van het geijkte nationale partij-stramien de fun

damentele tegenstellingen weerspiegelt, welke op het Europese 
vlak bestaan ten aanzien van de Airopese eenheid. Deze par
tijvorming was sterker dan de aaneensluiting v3n nationale 
politieke partijen, welke vorig jaar nog een rol kon spelen; 
zelfs de socialisten raakten verdeeld over de eenheid van 
Europa• 

Hoewel het niet geed mogelijk is, deze stromingen 
stringent te classificeren, kunnen zij in het algemeen wor
den ingedeeld in drie groepen. 

A. Unionisten. 
Vanaf het ogenblik waarop het federalisme aan de 

orde werd gesteld, was het duidelijk, dat de Britse ver
tegenwoordigers zich distancieerden. 4owel conservatieven 
als socialisten bleken slecnts schoorvoetend bereid, 
net het continent banden, zelfs van z.g. functionele aard, 
aan te gaan. Banden van z.g. structurele aard werden vrij
wel unaniem met beroep op Engeland i s bijzondere positie 

-al3-
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als kernland van het Gemenebest verworpen. Naast deze re
delijke motivering voor de Britse afzijdigheid staat een 
ander argument dat niet openlijk wordt uitgesproken doch 
dat wellicht van groter gewicht is dan hetgeen wel open
lijk wordt medegedeeld. Lord Layton, de Britse liberaal, 
die zelf vrij sterke federalistische sympathieën koestert 
bracht het eens tijdens een gesprek als volgt onder woor
den: "Het is voor de gemiddelde Engelsman eenvoudig on
denkbaar dat het Parlement van Westminster ondergeschikt 
zou worden&an het Parlement van Straatsburg". 

i>e Britse reserve werd spoedig overgenomen door het 
overgrote gedeelte der Scandinavische vertegenwoordigers, 
die evenmin bereid bleken, tot een federatie van Airopa 
over te gaan. 

jowel Britten als ocandinaviërs wensen de mogelijkhe
den, welke de Raad van Europa hen biedt, vrijwel uitslui
tend te gebruiken ten bate van een versteviging en verbe
tering van de bestaande Europese intergouvernementele or
ganisaties, iij zijn bereid, in overeenstemming met het ' 
Statuut, de eenheid van Europa te bevorderen door het 
sluiten van multilaterale verdragen nopens economische, 
aociale en culturele aangelegenheden, doch zij staan af
wijzend tegenover het federalistische streven en de in
stelling- van supra-nationale organen. 2ij werden in 
Straatsburg *el aangeduid met de term "Unionisten". 

3. Gematigde i^deralisten. 
Naast de zojuist genoemden staan diegenen, die bereid 

zijn ingrijpende veranderingen in het verkeer tussen de 
Europese Staten te aanvaarden. 2ij zijn voorstanders van 
de federalistische gedachte en juichen de instelling van 
z.g. "supra-nationale" organen toe. In het algemeen wensen 
zij de ontwikkeling der Europese eenheid echter geleide
lijk te doen plaats vinden. 4ij verwerpen de leer dierge
nen, die onverwijld tot de vorning van een federale Staat 
wensen over te gaan, aangezieft dit een splitsing in de Raad 
v&n Europa tengevolge zou hebben, hetgeen zij voor alles 
wensen te vermijden* 

-Deze-
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Deze groep is het vooral, die met ongerustheid de 
creatie heeft gadegeslagen van talloze intergouvernemen
tele, ministeriele en ambtelijke organisaties, welke in 
toenemende mate aan parlementaire controle zijn onttrok
ken. Zij wensen de controlerende bevoegdheid op het inter
nationale beleid, welke hen op nationaal niveau Is ont
glipt of dreigt te ont$.ippen, op internationaal niveau 
te herwinnen. 

De Assemblee moet zich dus volgens hun conceptie ont
wikkelen tot een orgaan dat controle uitoefent op de Eu
ropese intergouvernementele organisaties zoals de toekom
stige Hoge Autoriteit voor steenkool en staal, en ook 
op organisaties als b.v. de O.E.E.C., 

In het algemeen kan men zeggen, dat de Nederlandse 
vertegenwoordigers tot deze groep behoren; met hen vele 
vertegenwoordigers van continentaal Europa. 

C. De zuivere federalisten. 
Naast bovengenoemde groeperingen staat de groep van 

vertegenwoordigers, die zich onmiddellijke vorming van 
een Europese statenbond of Bondsstaat als ideaal stellen. 
Vo^r hen is dit federalisme een doel in zichzelf, iij 
zijn zozeer vervuld van hun constitutionele schema's en 
federale pacten, dat zelfs indien hun plannen zouden lei
den tot een doorbreking van groeiende Europese eenheid 
-het is immers nu reeds duidelijk, dat een groot gedeelte 
van de vertegenwoordigers niet voelt voor hun gedachten-
zij deze toch zouden willen uitvoeren. Deze groepering 
zou men de "zuiver federalistische" kunnen noemen, ünder 
hen behoren .Fransen als Keynaud en Philip. 
De opvattingen van de bovengenoemde groeperingen betref

fende de twee methoden, welke ter bereiking van de Europese 
eenheid kunnen worden aangewend, zouden als volgt kunnen wor
den geresumeerd. De structurele metbode, die de eenheid wil 
verwezenlijken met behulp van het in het leven roepen van eei 
Europese federale otaat,, wordt door de Unionisten afgewezen, 
doch ook de middengroepering der gematigde federalisten is, 
hoewel in principe deze methode niet ongunstig gezind, toen 
voorlopig eerder geneigd de voorkeur te geven aan de iunc-
tionele methode, die wil komen tot de vorming van gespecia-

-liseerde-
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liseerde supra-nationale organen (z.g. doelverbanden). Doch, 
oxi dit wordt zowel van de zijde der "zuivere" Federalisten 
als van de zijde der Unionisten wel eens vergeten, de 'V e_ 
matigden" houden onwrikbaar vast aan de noodzaak van inter
nationale parlementaire controle op de gestie van deze supra
nationale gezagsorganen. De Unionisten staan niet geheel af
wijzend tegenover de "functional approach", en dit is voor 
de "gematigden'' natuurlijk een reden te meer zich in het 
bijzonder te bedienen van deze werkwijze. Dat de "zuivere" 
Federalisten weinig bewondering hebben voor de functionele 
methode, behoeft verder geen betoog. Zij zijn steeds meer 
tot een groep geworden van diehards, voor wie elk compromis 
een gruwel is. 

II. Hoofdmomenten van het werk der Assemblee. 
jonder af te dalen in een bespreking Van de talrijke 

rapporten, resoluties en aanbevelingen, welke door de As
semblee tijdens haar tweede zitting zijn aangenomen, wil 
hier onder gepoogd worden in enkele paragrafen de belang
rijkste resultaten van het werk der Assemblee vast te leg
gen. 

Optreden van Ministers in Assemblee. 
Dat twee ministers, leden van het Comité, in de As

semblee het woord hebben gevoerd, werd algemeen geschouwd 
als een vooruitgang in de organisatie van de Raad, De Franse 
Minister Robert Schuman heeft een uiteenzetting gegeven van 
het s t e e n k o o l - en staalplan, welke zeer gunstig werd ont
vangen. De Ierse Minister MacBride heeft vervolgens als 
voorzitter van het Comité van Ministers een redevoering ge
houden, welke was bedoeld a l s antwoord op de beraadslagingen 
van de Assemblee over het verslag van de Ministers over hun 
werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar, en over de z.g. 
boodschap van de Ministers van de Assemblee. Zijn woorden 
werden minder gunstig beoordeeld dan het bedaarde en objec

tieve-
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tieve exposé van zijn franse collega. Op vragen van de 
vertegenwoordigers ging hij slechts oppervlakkig in en 
in het algemeen viel zijn critische toon jegens de Assem
blee niet in goede aarde. 

Het Europese Leger. 
Van de aanvang der zitting af was het duidelijk, dat 

de Assemblee het vraagstuk der defensie in haar beraadsla
gingen wenste te betrekken, ook al staat artikel 1 van het 
otatuut dit niet toe. Men Oordeelde het nl. niet mogelijk 
te spreken over Europa en haar voortbestaan zonder de be
veiliging van dit deel van de wereld aan de orde te stellen. 
Bovendien achtten vele leden de mogelijkheid van een discus
sie over defensie geopend, doordathet Comité aan de Assem
blee had verzocht, de agressie der Noord-Koreanen in een 
resolutie te veroordelen. 

Het hoogtepunt van de discussies hierover was een 
motie-Churchill, strekicende tot de vorming van een Europees 
leger onder de autoriteit van een Europese Minister van De
fensie, en onderworpen aan democratische Europese controle. 
Het zou moeten optreden in samenwerking met de Verenigde 
otaten en Canada. De motie werd met twee-derde meerderheid 
aanvaard: de Ieren stemden tegen, de meeste Labour-vertegen-
woordigers en ócandinaviers, en de Duitse socialisten, ont
hielden zich van stemming. Alle Nederlanders stemden voor. 

Te Straatsburg wist niemand, hoe de motie-Churchill 
practisch zou moeten worden uitgevoerd, opaak wees in een 
pers-conferentie oa. op de symbolische waarde van deze uit
spraak, doch daarnaast kreeg men wel de indruk, dat van de 
Regeringen meer werd verwacht dan een enkele erkenning van 
deze symbolische waarde. Algemeen werd betoogd, dat het niet 
de bedoeling was het Atlantisch Verdrag terzijde te stellen; 
vandaar ook de passage over samenwerking met de V.S. en Ca
nada, üver de achtergrond van deze resolutie li^en de menin
gen uiteen. De meest waarschijnlijke verklaring is dat 
Churchill c.s. op deze wijze de Duitse deelneming aan de . 
Westerse defensie wilde vergemakkelijken. De Duitse socialis 
ten, met name Carlo óchmid, hadden namelijk hun bezwaar tege 

-Duitse-
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Duitse herbewapening gehandhaafd, doch daaraan toegevoegd, 

datzij bereid waren een Duitse bijdrage aan een Europees 

leger te leveren, mits dit leger onder een.soort Europees 

gezag stond; niettemin onthielden de Duitse socialisten 

zich van stemming. Gedurende de discussies bleek intussen 

ook van een wantrouwen jegens de talloze organen, van het 

Atlantisch Verdrag, welke tot dusver slechts papier hadden 

geproduceerd, ^en wenste thans een werkelijke verdediging 

van '..est-Europa, die een hernieuwde vijandelijke bezetting 

zou kunnen voorkomen. Volgens vele moest men de resolutie-

Churchill zien als een blijk van Europese bereidheid jegens 

Amerika om zelf het uiterste te doen voor de defensie. 

het debat over de werkstukken van de Commissie voor Alge

mene Zaken. 

Kernpunt van het debat was de vraag, of de Assemblee 

bereid zou zijn zich uit te spreken voor vérgaande projec

ten van structurele aard, overeenkomstig het streven van 

de zuivere federalisten. Dit zou tot gevolg hebben gehad, 

dat een weg zou worden ingeslagen welke naar alle waarschijn 

lijkheid zou voeren naar een romp—Europa zonder Groot-

Brittannië en Scandinavië', en wellicht zelfs zonder Bene

lux. Britse en Scandinavische vertegenwoordigers hadden 

immers duidelijk gemaakt, dat hun landen niet bereid zouden 

zijn een werkelijke federatie aan te gaan. Toen aldus de 

Europese eenheidsgedachte als inzet in de Raad van Europa 

tweedracht dreigde te veroorzaken, werd een tweede oplos

sing gelanceerd, waarbij de Raad van Europa als geheel 

intact blijft, doch in zijn midden vormen van nauwere, 

'functionele", aaneensluiting gedoogt. 

tiet is de grote verdienste gefeest van de Eranse socia

list Guy Mollet, kapporteur van de Commissie, dat hij in 

heldere en objectieve redevoeringen de Agsemblêe steeds 

weer heeft gesteld voor een keuze en haar heeft bezworen 

de tweede oplossing te aanvaarden, welke ook reeds door 

de Commissie zelve was aanvaard. Het moet dan ook een bit

tere teleurstelling voor hem zijn geweest, dat bij de stea-

-ming-
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ming over het eerste rapport van de Commissie de Britse 
socialisten, die in de Commissie hun stem vbór het rapport 
hadden uitgebracht, zich in de Assemblee van stemming ont
hielden. De continentale socialisten, die onder leiding van 
Guy bollet öteeds hebben gepoogd een splitsing tussen hen 
en de Britse socialisten te voorkomen, hebben hun Britse 
geestverwanten hun houding bij deze stemming zeer kwalijk 
genomen. -Een ogenblik dreigde een totaal isolement voor 
Labour, en hoewel dit uiteindelijk niet tot stand is geko
men, heeft het "incident" toch een belangrijk gevolg gehad. 
Uashet tot nu toe immers mogelijk g ebleken, binnen de Com
missie zowel unionisten als auivere federalisten te vereni
gen op het programma der gematigde federalisten, thans kwa
men na de houding van Labour de zuivere federalisten in op
stand en onder aanvoering van de fransen Paul Reynaud (Li
beraal) en André Piiilip (oocialist) vormden zij een groep, 
die de bemiddelende politiek der gematigden verwierp. Zij 
verklaarden openlijk, dat zij geen samenwerking meer wens
ten met deze gematigden, omdat deze huns inziens teveel wats 
deden in de federalistische (functionele en structurele) 
wijn, terwille van het behouden van een band met de "Unio
nisten". 

Na de afsplitsing van de zuivere*gaven de gematigden 
hun streven om met de Unionisten tot overeenstemming te 
komen echter niet op. Daarbij ondervonden zij krachtige 
steun van de Nederlandse vertegenwoordigers uit wier midden 
een aanbeveling voortkwam1,^ die d e mogelijkheid wilde schep
pen, de functionele ontwikkeling zich te laten voltrekken 
binnen het kader van de Raad van üuropa, zonder dat daar
door diegenen, voor wie zelfs deze vorm van samenwerking 
te ver gaand is, zich hiertegen zouden behoeven te verzet
ten. Zij willen dit als volgt bereiken. Per protocol zal 
het ótatuut van de Raad van europa zodanig worden geamen
deerd, dat aan Ótaten-Leden de gelegenheid wordt getoden 
bij bijzondere overeenkomst bevoegdheden, niet voorzien in 
het otatuut, te verlenen aan sub-commissies van het Comité 

-van-
1) Van tëej.Dr Klompé. 
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van het Comité van Ministers en van de Assemblee, zonder 
daardoor de verantwoordelijkheid van de Skaten, die deze 
bijzondere overeenkomsten niet hebben ondertekend, op eni
gerlei wijze in het geding te brengen. Dusdoende hoopt men 
te bereiken, dat bijv. de Assemblee Commune, welke gepro
jecteerd wordt als een onderdeel van de op te richten 
Hoge lutoriteit voor steenkool en staal, zou kunnen worden 
gevormd door een sub-commissie van de A s s e n i-blée t In deze 
sub-commissie zouden dan slechts de vertegenwoordigers zit
ting hebben van de ötaten-Leden, welke het verdrag nopens 
de Hoge Autoriteit hebben ondertekend. Teneinde de band 
tussen de Raad van Europa als geheel en de functionele supra
nationale gezagsorganen te onderstrepen, wil men ook in het 
protocol zien opgenomen, dat dergelijke sub-commissies jaar
lijks rapport uitbrengen over hun werkzaamheden aan het 
Comité van Ministers en aan de Assemblee. Dit rapporteren 
dient te worden opgevat in een zin van zuiver inlichten. 
De bedoeling zit niet voor, dat de voltallige Assemblee de 
bevoegdheid zou krijgen.aanwijzingen te geven aan de éub-
commissie. 

bovenvermelde denkbeelden bleken bij de stemming in de 
Assemblee de grote meerderheid van de vertegenwoordigers 
achter zich te hebben. De aanbeveling werd aanvaard met 
B7 stemmen voor bij 9 onthoudingen (enige Fransen o.a. 
André Philip e'n enige Italianen); öe Heer Eeynaud stemde 
tegen. 

Na deze stemming leverde de Assemblee het volgende 
beeld op. ̂ ij heeft zich in grote meerderheid tegenstander 
verklaard van de structurele methode van de groep der zui
vere federalisten. Zij wenst de functionele methode toe te 
passes en hoopt een modus te vinden, die het die Unionisten, 
die weigeren zelfs deze methode te aanvaarden, mogelijk zal 
maken toch in de Raad van Europa te blijven medewerken. 

Het debat over het tlan öchuman. 
Algemeen w-rd het Plan ochuman met instemming begroet, 

zelfs de Britse socialisten, die geweigerd hebben aan de 
besprekingen over het Plan te Parijs deel te nemen, gaven 

-meermalen— 
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meermalen blijk van hun waardering voor het Franse initia

tief, en wel in het bijzonder voor het politieke aspect 

ervan. Zij wensten de besprekingen te Parijs geenszins 

door hun aanwezigheid te bemoeilijken, een aanwezigheid 

die slechts remmend zou kunnen werken aangezien zij immers 

met het oog op het kardinale belang van de steenkool en 

staaisector voor de Britse economie toch niet bereid waren 

deze te stellen onder wat zij noemden een"technocratische 

oligarchie van experts'. 

De Britse conservatieven dienden een compromis-voorstel 

in dat in wezen niets anders beoogde te bereiken dan een 

Hoge-Autoriteit ontdaan van haar supra-nationale ka

rakter. Het voorstel kreeg weinig aanhang in de assemblee 

en in de economische commissie verdween het onder tafel. 

el lieten de Britse socialisten doorschemeren, dat de 

conservatieve voorstellen voor hen wellicht aanvaardbaar 

zouden zijn, al lieten zij er sarcastisch op volgen dat 

zij, kennis genomen hebbende van de conservatieve denk

beelden, niet wel meer konden inzien waarom de conserva

tieven in het Lagerhuis een debat hadden uitgelokt over 

het Plan Schuman. 

Aan het einde van het debat kwam een aanbeveling in 

behandeling waarin te kennen werd gegeven, dat de Assemblee 

met vreugde kennis had genomen van het initiatief van de 

Frans ei. Regering. De. Britse conservatieven Scèles, Mac Millan 

en oandys dienden een amendement in waardoor de zes Rege

ringen, die in Parijs de besprekingen voerden, werden uit

genodigd een nieuwe poging te ondernemen een grondslag voor 

overeenstemming te vinden, welke het mogelijk zal maken dat 

de voornaamste kolen-en staal-producerende Europese landen 

volledig aan het plan kunnen deelnemen. De aanbeveling werd 

oor de Assemblee in geamendeerde vorm aanvaard. Labou» 

onthield zich van stemming. De Britse socialisten zagen geen 

heil in een nieuwe poging om tot overeenstemming te geraken. 

Andere onderwerpen. 

Behalve bovengenoemde algemene onderwerpen heeft de 
-Assemblee-
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Assemblee een groot aantal punten behandeld zoals de 

ontwerp-conventie ter bescherming van de rechten van de 

mens, sociale en- culturele aangelegenheden etc., waarop 

in het onderhavige overzicht niet nader zal worden inge

gaan. 

Nadat verschillende aanbevelingen door de President 

van de Assemblêe officieel zullen zijn aangeboden,aan het 

Comité van Ministers, zullen deze aan een nadere beschou

wing worden onderworpen. 

' -.-Gravenhage, 7 september 195°. 
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