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VERT ROUWÏSL IJK 

1s-Gravenhage, 6 October 1950 

Met verwijzing naai' mijn brief van 2d September 

j.1., Directie Europa,Bureau Westelijke Samenwerking, 

no. 95788, heb ik de eer U hiernevens een nota te doen 

toekomen nopens de aanbevelingen van de Raadgevende 

Vergadering van de Raad van Europa, welke door de Tweede 

Kamer op 17 October a. s. in openbare behandeling zullen 

worden gebracht. 

Aan de Voorzitter van de Raad van Ministers heb 

ik verzocht, een bespreking van deze nota aan de orde te 

willen stellen in de vergadering van Maandag, 9 October 

a.s. 

Dfi MINISTER VAK BUITENLANDSE ZAKEN 
^ voor deze 

De Secretaris-Generaal 

Aan de iieren Ministers 

' c-Gravenhage 
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN. 
Foto 30376a 
Onderwerp: 
Behandeling door Tweede Kamer 
van Aanbevelingen van de Raad
gevende Vergadering te Straatsburg. 

• 

In zijn brief van 22 September jl., Directie 
Europa/Bureau Westelijke Samenwerking no. 9 5 7 8 8 , 
mocht ondergetekende U inlichten over het voorne
men van de Tweede Kamer om bepaalde aanbevelingen 
van de Raadgevende Vergadering van de Raad van 
Europa, aangenomen in Augustus jl., in openbare 
behandeling te brengen. Daarbij werd een opgave 
gedaan van de aanbevelingen, welke de Kamer naar al
le waarschijnlijkheid voor ait doel zou uitkiezen. 
Inmiddels is deze behandeling vastgesteld op 17 
October a.s. en is mij definitieve mededeling ge
daan van de aanbevelingen, welke aan ae orde zul
len worden gesteld. Hieronder moge thans aan aeze 
aanbevelingen een beschouwing worden gewijd, zulks 
ter bespreking in de Raad van Ministers op Maandag 
9 dezer. Voor zover de aanbevelingen liggen op het 
terrein van ondergetekende zal een enigszins uit
voerig commentaar worden gegeven: bij aanbevelingen 
welke in eerste aanleg behoren tot de competentie 
van een onzer ambtgenoten moge met een korte toe
lichting worden volstaan. De aanbevelingen zullen 
worden aangehaald met het nummer, waaronder zij 
zijn opgenomen in de bij mijn bovenaangehaalde 
brief toegezonden verzameling. 

Algemene Beschouwing 

Zoals U zal zijn gebleken uit het overzicht 
van de tweede zitting van de Assemblee, toegezon
den bij mijn brief van 7 September jl. no.90230 , 
heeft de toekomst van de Raad van Europa en oe ver
houding van de Raad als geheel tot bijzondere or
ganen, voortvloeiende uit partiele overeenkomsten, 
de gemoeaeren in Straatburg sterk bezig gehouden. 
In het bijzonder werd daarbij de vraag bezien, hoe 
men bepaalde groepen van Staten in staat kan stel
len binnen het kader van de Raad van Europa ae aoor 
hen gewenste voortgang in hun onderlinge aaneen
sluiting te maken zonder dat daardoor de samenhang 
van de Raad van Europa als geheel zou worden ver
broken, en men name zonder dat Groot-Britannie en 
Scandinavië zouden woroen genoodzaakt hun bancien^ 
met de overige lanaen in de Raad te slaken» Bij oe 
discussies hierover hebben tenslotte de cenkboelcen 
der gematigde federalisten de overhand behouden; 
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hun opvattingen zijn neergelegd in de aanbevelingen 
1 en ht welke hieronder nader zullen worden bespro
ken. Deze aanbevelingen zullen ongetwijfeld door 
de Nederlandse vertegenwoordigers worden ondersteund 
en verdienen derhalve de ernstige aandacht. 

Nog afgezien van deze beide aanbevelingen, 
schijnt het mogelijk om de werkwijze van de Raad 
van Europa zodanig te verbeteren, dat een belang
rijk deel van de gerechtvaardigde kritiek van de 
zijde der volksvertegenwoordigers kan worden 
ondervangen, zonder nochtans zodanige wijzigingen 
te brengen in de letter en de geest van het sta
tuut dat het voor Groot-Britannië en Scandinavië 
onmogelijk zou worden, hun medewerking aan de or
ganisatie te blijven verlenen. 
Ondergetekende ziet voor Nederland een taak weg
gelegd om te trachten eerst de Scandinavische 
landen en via hen later ook Engeland nader tot 
de Raad van Europa te brengen*. 
De gedachten hierover zijn bij hem nog onvoldoen
de geconcretiseerd om reeds in dit stadium tot 
bepaalde voorstellen te leiden. 
Bepaalde verbeteringen zijn onmiskenbaar te vinden 
in de aanbevelingen, welke de Nederlandse ver
tegenwoordigers hebben geselecteerd ter behande
ling in de Sta ten-Generaal. 

Zoals bekend mag worden verondersteld, 
heeft de Assemblee reeds vroeger op bepaalde 
wijzigingen van het Statuut aangedrongen,welke 
door het Comité van Ministers ten dele in de 
praktijk reeds zijn ingewilligd, zonder dat noch
tans tot formele wijzigingen is overgegaan. 

Voor wat een wijziging in het Statuut zeil 
betreft moge aandacht worden gevraagd voor één der 
belangrijkste bepalingen van het Statuut, nl. 
het zgn. vetorecht (art, 20 ). 
Het lijdt geen twijfel dat de eenstemmigheids-
regel vaak een beletsel vormt voor het nemen 
van beslissingen; het is echter even zeker, dat 
een voorstel tot afschaffing van het veto-
recht, bv. door invoering van een stemprocedure 
bij eenvoudige of gequalificeerde meerderheid, 
veel weerstand zal oproepen en weinig kans van 
slagen 

- zal -
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zal bieden. Wellicht kan echter een verzachting 
van het vetorecht worüen bereikt; ondergetekende 
moge in dit verband de aandacht vragen voor het 
stelsel neergelegd in art. 1*+ van het O.E.E.C.-
Verdrag, dat als volgt luidt: 

Artikel Ik 

"Unless the Organisation otherwise agrees 
for special cases, decisions shall be taken 
by mutual agreement of all the Members. 
The abstention of any Members declaring them
selves not to be interestea in the subject 
under discussion shall not invalidate de
cisions, which shall be binding for the 
other Members". 

Een dergelijke regeling zou inderdaad neerko
men op een verzachting van het vetorecht; een Lid, 
dat niet geïnteresseerd is in een bepaalde kwestie 
en om die reden zijn stem niet vóór een bepaalde 
beslissing uitbrengt, verhindert daardoor niet de 
geldigheid der beslissing, doch is zelf niet gebon
den. 

Het blijft intussen de vraag, of hiermede een 
werkelijke verbetering van de werkwijze der Minis
ters kan worden bereikt. Een lid, dat een tegen
stem uitbrengt, zal evenals tevoren het besluit 
krachteloos maken. Ter ondervanging van dit bezwaar 
zou' men desgewenst een stap verder kunnen gaan en 
bepalen, dat, ondanks de tegenstem van een of meer 
Leden, de geldigheid van een besluit niet wordt 
opgeheven. 

Ondergetekende stelt zich intussen voor, over 
bovenstaande wijziging ondershands de opvatting van 
andere landen te doen peilen. 

Aanbevelingen 1 en Gespeclaliseeroe gezags
organen en partiele overeenkomsten 

Hierin ligt de kern van de opvattingen der 
Assemblee, zoals oie zich in Augustus jl. hebben 
gemanifesteerd. Ken wenst terwille van de eenheid 
van Europa het verband der organisatie niet te ver
breken, maar wel te geaogen, dat bepaalde Staten 
binnen het kader van oe Raad een stap verder gaan 
in hun onderlinge aaneensluiting. Dit moet geschie
den ooor vorming, binnen de Raad van Europa, van 
gespecialiseerde gezagsorganen, waartoe oe Leden-
Staten desgewenst kunnen toetreden, doch welke niet 

- nooazakelijkerwijs -
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noodzakelijkerwijs alle Leden behoeven te omvatten. 
Aanbeveling I bepleit de wenselijkheid van de 

vorming van deze gespecialiseerde gezagsorganen 
binnen het kader van de Raad. 

De aanbeveling is van verder strekkende aard 
dan no. H en vertegenwoordigt dan ook voor een goed 
deel de opvatting der zuivere federalisten. 

Aanbeveling W, ook wel aangeduid als de aan-
beveling-Klompé, is aanzienlijk gematigder en gewant 
niet van gezagsorganen binnen de Raad van Europa, 
doch slechts van partiële overeenkomsten, waarvan 
de ten uitvoerlegging in het kader van de Raad van 
Europa zou kunnen plaats vinden, liet is duidelijk, 
dat in dit verband, zoals bij alles wat de Assem
blee in deze gedachtengang heeft geformuleerd, in 
de eerste plaats wordt gedacht aan de orgaan van 
het Plan-Schuman. 

Ondergetekende is van oordeel, dat van aeze 
aanbevelingen, welke zonder twijfel beide door de 
Nederlandse vertegenwoordigers zullen worden bepleit 
de eerste enige reserve vereist. Eventuele aanvaar
ding van de aanbeveling-Klompe, welke ook in het 
Comité van Ministers instemming van sommige Leden 
zou kunnen vinden, zou in oe Kamer stellig een goe
de indruk maken. De aanbeveling is geboren uit de 
behoefte der Nederlandse vertegenwoordigers om een 
ccmpromis te bereiken tussen progressieven en hesi-
tanten te Straatsburg, waardoor het ook voor Groot-
Britannië mogelijk moet zijn, aan de Raad te blij
ven medewerken. Zij biedt dus theoretisch het onte
genzeggelijke voordeel, dat bepaalde vormen van 
samenwerking - waarbij wederom moet worden gedacht 
aan het Plan-Schuman - niet leiden tot een groeps
vorming van enkele continentale mogendheden, waar
bij de verhinding met het grotere Europese geheel 
zou worden verbroken. 

Intussen heeft oe aanbeveling-Klompé* ook scha
duwzijden, ondanks haar betrekkelijk gematigde re
dactie, In par.2 immers - welke later is ingevoegd -
wordt bepaald, dat gespecialiseerde commissies, 
zoals bv. de Assemblee Commune van het Plan-Schuman 
periodiek rapport uitbrengen aan de Raadgevende 
Vergadering. Men kan niet zeggen, dat aldus een 
hechte hand wordt gelegd; met name geeft de notie 
in feite geen enkele regeling voor de competentie 
van de Vergadering ten onzichte van de gespeciali
seerde commissies, en kent zij aan de Vergadering 
niet het recht toe, regelen aan de commissies voor 
te schrijven. Niettemin ligt hot in de rece, dat de 

- Raadgevende -
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Raadgevende Vergadering de aan haar uitgebrachte 
rapporten in algemene discussie zal brengen, waar
door de vrees van de Britse Regering zou worüen be
waarheid, dat conservatieve vertegenwoordigers oe 
gelegenheid van een oebat te Straatsburg inzake het 
Plan-Schuman zullen aangrijpen om critiek uit te 
oefenen op de nationalisatie-politiek der Labourre-
gering. Deze Britse vrees maakt de sanbeveling-Klcaa-
pé in de huidige vorm voor de Britse Regering ver
moedelijk onaanvaardbaar. Wellicht zou, met het oog 
hierop kunnen worden gepoogc, de band tussen de 
Raad van Europa en de gespecialiseerde organen nog 
zwaljker te maken, bv. door weglating van par. 2 
Anderzijds is het niet onmogelijk dat ce Franse 
Regering, in afwijking van de opvattingen van oe 
Heer Monnet, wel voorstander is van een nauw ver
band tussen oe Raad van Europa en de organen van het 
Plan-Schuman. Naar het oordeel van ondergetekende 
zal naar bevind van zaken moeten woraen gezocht 
naar een oplossing welke alle partijen bevredigt. 
Daarbij dient men zich ervan rekenschap te geven, 
dat de meerderheid der Nederlandse vertegenwoordi
gers - en met hen vele andere vertegenwoordigers -
de mening zijn toegedaan, dat het met de Raad van 
Europa zal zijn gedaan indien deze geen bepaalde 
taak krijgt bij de uitvoering van het Plan-Schuman 
en dergelijke vormen van Europese samenwerking. 
Voorts is het in hoge mate onpraktisch om telken
male wanneer men overgaat tot de schepping van 
supranationale organen, die men onder een soort 
parlementair toezicht wil stellen, daarvoor afzon
derlijke internationale "assemblees communes" in 
het leven te roepen. Op die wijze ontstaat een 
reeks Europese parlementaire organen met reële be
voegdheden op beperkt terrein, terwijl de universe
le Raad van Europa in Straatsburg een machteloos 
praatcollege zou blijven. 

Er is veel voor het standpunt te zeggen, aat 
nu men eenmaal de Raad van Europa heeft geschapen 
er ook inhoud aan moet worden gegeven. 

Aanbeveling ^. Reglement van Orde 
De hierin voorgestelde aanvulling van het Reg

lement van Orde van het Comité van Ministers is 
reeds eerder aan de orde geweest. Zij beoogt een 
vergemakkelijking van het werk der Ministers in üie 
zin, dat overeenkomsten tussen de Ministers van 
toepassing zullen zijn, ook inaien sommige Ministers 
om praktische redenen reserve maken. De gedachte 

- heeft 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2811



heeft een vluchtige gelijkenis met üe hierboven 
voorgestelde wijziging van het Statuut. In feite 
brengt deze aanbeveling niets nieuws. Het Comité 
van Ministers kon er in Augustus jl. aan ook niet 
toe besluiten, het voorstel te aanvaarden, riet 
lijkt de vraag, of de Nederlandse vertegenwoordi
gers bijzondere aandacht aan deze aanbeveling zul
len schenken; tegen haar aanvaarding bestaan intus
sen geen politieke bezwaren. 

Aanbeveling 5, Europees Le^er 
Reeds eerder is aandacht besteed aan de achter

grond van deze aanbeveling, met name aan de poging 
van haar auctor intellectualis Ghurchili om de 
Duitse herbewapening aanvaardbaar te maken door op
neming van Duitse eenheden in een Europees leger. 
De Europese Minister van Defensie is gedacht als 
een ''gespecialiseerde autoriteit" in het kader van 
de Raad van Europa. Overigens is de publiciteit 
welke dit denkbeeld heeft gekregen niet evenredig 
met de praktische betekenis. De Europese landen 
hebben na de oorlog leren beseffen dat zij zonaer 
steun van overzee geen doeltreffende verdediging 
kunnen organiseren. De reeds bestaande plannen 
van de Noord-Atlantische Verdrags-organisatie zou
den geheel moeten worden herzien, indien men eerst 
een Europees leger zou gaan scheppen en daarna dit 
als geheel met overzeese contingenten zou aanvullen. 
De Noord-Atlantische plannen hebben de aanbevelin
gen van Straatsburg reeds achterhaald. De Nederland 
se vertegenwoordigers zullen dit overige ongetwij
feld erkennen, doch zij zullen wellicht de nadruk 
leggen op het belang, dat zij hechten aan een de
mocratische controle op het beleid van de hoogste 
internationale autoriteit(en) op defensieterrein. 
Tegen uit begrijpelijke verlangen van de volksver
tegenwoordigers zal met rede kunnen worden aange
voerd, dat nu de defersie-autoriteit zal worden ge
vormd in het kader van het Noord-Atlantisch Verdrag 
een Euronees-parlementaire controle hierop niet wel 
c 0 nkto Q Q i* is* 

De Assemblee heeft, door zich over defensie 
uit te spreken, de grenzen van het Statuut over
schreden (art.1) Een voorstel tot wijziging van het 
Statuut in dier voege, dat ook defensie tot oe 
competentie van de Raad komt te behoren zal vrijwel 
zeker van Britse, en zonder twijfel van iweedse en 
Ierse zijde woroen afgewezen. 

- Het 
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Het zou trouwens ondenkbaar zijn, dat een lichaam 
als de Raad van Europa, waarvan de Leden een dia
metraal aan elkaar tegengesteld defensiebeleid 
voeren, zou worden belast met de behandeling van 
defensiezaken. 

Aanbeveling 6 T Plan Schuman 
Deze aanbeveling vertolkt dezelfde denkbeelden 

als de aanbeveling- Klompé, doch thans gezien van
uit de gezichtshoek van het Plan-üchuman. Faragraaf 
3 gaat iets verder door te bepalen, dat de Raadge
vende Vergadering de mogelijkheid moet hebben om 
voorstellen en aanbevelingen te doen over de wer
king van cie Hoge Autoriteit. 
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Aanbeveling 8« Europese Lancbouwpolltiek 
Deze aanbeveling is niet door de Assemblee aan

gewezen voor behandeling in de nationale parlementen, 
doch zij wordt, naar verluidt, door de Nederlandse 
vertegenwoordigers van groot belang geacht en der
halve naar alle waarschijnlijkheid betrokken in de 
beraadslagingen van 17 October. 

Aanbeveling 10. Wijziging van Art. 15 van het st.at.nnt. 
Aanbeveling 10 vraagt een wijziging van art.15 

van het Statuut in aier voege, dat de besluiten van 
het Comité van Ministers het karakter verkrijgen van 
beslissingen, genomen door de Staten-Leden, welke 
door deze zullen worden temiltvoer gelegd. Art.15 
bepaalt thans nl., dat deze besluiten de vorm kunnen 
aannemen van aanbevelingen aan de Regeringen. In de 
praktijk zijn op dit punt tot dusver geen moeilijk
heden gerezen. De besluiten der Ministers laten in 
theorie de Regering vrij, doch in feite wordt dat
gene waartoe de Minister zich in Straatsburg heeft 
verbonden door de Regering aanvaard en ten uitvoer 
gelegd. Elke Minister gaat immers voorzien van in
structies op reis en weet tevoren, binnen welke gren
zen hij tot overeenstemming kan komen met zijn col
lega's. In die zin biedt dus de voorgestelde wijzi-

wil gebonden kunnen worden, hetgeen een niet aan
vaardbare regeling lijkt. Intussen rijst de vraag, 
welke besluiten van het Comité in deze aanbeveling 
worden bedoeld, m.a.w. hoever de verordende bevoegd
heid van het Comité eventueel gaat. Indien het ook 
belangrijke overeenkomsten, als bv. de conventie 
inzake de Rechten van de Mens, bedoelt te omvatten, 
zou het voorgestelde amendement strijdig zijn met 
de huidige grondwet. In dit verband moge worden ge
wezen op de werkzaamheden van de Grondwetscommissie, 
welke de vraag onderzoekt of bevoegdheden, welke 
thans aan Koning en Staten-Generaal toekomen, bij 
verarag kunnen worden opgedragen aan internationale 
organen. Het lijkt aanbeveling te verdienen, dat 
niet wordt geprejudicieerd op de conclusies van de 
Commissie• 

4anbeveling Rechten van de Mens 
Voor dit onderwerp moge vooreerst vorden gewe

zen naar mijn brief van 23 Augustus jl. no. ö?WK>t 

- Over -
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Over de in aanbeveling 2*+ voorgestelde amendementen 
val het volgende op te merken; 
Ad I; (preambule). Het voorstel is betrekkelijk on

schuldig. De eerste overweging is juridisch 
niet volledig juist. Het is ten minste twijfel
achtig, of het betrokken besluit van de Alge
mene Vergadering kan worden beschouwd uitdruk
king gevende aan een verbintenis van ce in de 
Algemene Vergadering vertegenwoordigde Staten. 
Met andere woorden de terminologie dat " 
les Etats Membres des rlations Unies ont 
souscrit a la Déclaration etc....rt is strikt 
genomen niet juist. 

Ad II;(art. lObis) 
Dit is een nieuw artikel, waarvan de formule 
voorshands ruim (en vaag) genoeg lijkt om aan
vaardbaar te kunnen zijn. 

Ad W : 
Ook dit is een nieuw artikel. In elk geval ligt 
het in de lijn van de Nederlandse opvattingen 
over onderwijs. Het hierin neergelegde begin
sel is dan ook door de Nederlandse delegatie 
naar ce Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties in 19*+8 bij de behandeling van de Ver
klaring met nadruk verdedigd. 

Ad IV;(art. lUbis) 
Ben artikel als het onderhavige is in het Co
mité d'Experts en het Comité des Hauts Fonc-
tionnaires uitvoerig besproken en verworpen. 
Men achtte het te vaag en niet vatbaar voor 
controle door een internationale instantie. 
Ook Nederland heeft destijds tegen de opneming 
van een dergelijk artikel in de conventie ge
stemd. Het is intussen wel in de Verklaring 
van de V.N. opgenomen. Mochten de andere Rege
ringen bereid zijn een tegemoetkomende houding 
op dit nunt aan te nemen, dan hoeft van Neder
landse zijde geen bezwaar te worden gemaakt 

Ad V: Het obligatoire klachtrecht van individuen, 
ook indien dit beperkt zóu zijn tot bepaalde 
rechten van de mens, zal ongetwijfeld voor 
het Verenigd Koninkrijk en voor Griekenland 
onaanvaardbaar zijn. Ook Nederland was tegen 
het individuele klachtrecht. Zolang de eerst
genoemde landen niet toegeven lijkt er voor 

- Nederland -
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Nederland ook weinig aanle iding te z i jn om 
van standpunt te veranderen. 

Ad V I ; Geen bezwaren. 

Ad VII:De schrapping van de "ko lon ia le c l ausu le" , 
welke tengevolge zou hebben dat de Conventie 
automatisch van toepass ing i s op de Overzeese 
Gebiedsdelen, i s onaanvaardbaar. 

Ad VIII: Di t amendement i s een u i t v l o e i s e l van de 
schrapping van a r t . 63 (amendement VII) en de 
w i j z i g i n g e n van a r t . 2 5 Camenaement V ) . Wan
neer amendementen V en VII n i e t aanvaard wor
den v e r v a l t dus de r a t i o van amendement V I I I , 
Worden eerstgenoemde amendementen wel aanvaard 
dan i s tegen amendement VI I I evenmin bezwaar. 

Aanbevel ing 25« V o l l e d i g e w e r k g e l e g e n h e i d 

Deze beschouwende aanbevel ing komt voor t u i t de 
economische commissie van de Assemblee en wordt door 
deze van -groot be lang g e a c h t . 

Aanbeve l ing 28, Kuropees Wetboek voor S o c i a l e Zeker
heid 

Deze i s afkomst ig van de S o c i a l e Commissie 
waarvan de Heer Se r r a r ens a l s v o o r z i t t e r opt reedt ; 
z i j wordt door de Nederlandse ver tegenwoordigers 
van groot gewicht g e a c h t . 

Aanbevel ing ^0 f V l u c h t e l i n g e n 

Deze aanbeveling vraagt aandacht voor het vluch 
te l ingenvraagstuk en verzoekt opr icht ing , in het ka
der van het Secre tar iaat te Straatsburg, van een 
spec ia le d ienst b e l a s t met de bestudering en behande 
l i n g van d i t vraagstuk. In d i t verband moge worden 
gewezen op de moe i l i jkhe id , het vluchtel ingenvraag
stuk te behandelen in u i t s lu i t end europees verband, 
aangezien n i e t a l l een de Verenigde Staten doch ook 
andere ontvangende landen zoals Austral ië b i j d i t 
vraagstuk ten nauwste z i j n betrokken. 

Voorts verdient het de aandadht, dat 
iswaar eind 1951 za l worden gel iquideerd, 
reeds vanaf 1 Januari 1951 een Hoge Commissaris voor 
de Vluchte l ingen za l optreden. De Verenigde Naties 
hebben het gehele vraagstuk in behandeling; er i s 
door het Secre tar iaa t van de V.N. een uitvoerige 

de IRü we 
doch dat 

.1 

- s t u c i e -
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studie gemaakt over de status van vluchtelingen en 
verbetering van hun positie. 

Deze aanbeveling is niet uitgezocht door de 
Assemblee zelve, doch zal naar alle waarschijnlijk-
heid wel door de Nederlandse vertegenwoordigers 
ter sprake worden gebracht. 

Aanbevelingen 36 en 37, Culturele organisaties, 

De Nederlandse vertegenwoordigers zullen waar
schijnlijk een pleidooi voeren deze aanbevelingen, 
welke steun vragen voor het Europese College te 
Brugge en het Europese Culturele Centrum te Genève. 

Slotopmerking. 

Op 10 dezer vangt te Straatsburg een bespreking 
aan van ambtenaren, ter voorbereiding op ambtelijk 
niveau van de volgende zitting van het Comité van 
Ministers. De Nederlandse vertegenwoordiger zal bij 
die gelegenheid rekening houden met de opvatting van 
de Raad van Ministers over het bovenstaande. Op 3 
November vindt te Rome de zesde zitting van het Co
mité van Kinisters plaats, terwijl de Assemblee op 
15 November a.s. te Straatsburg haar in Augustus 
onderbroken zitting zal voltooien. Het ligt in de 
bedoeling, dat vóór laatstgenoemde datum de verte
genwoordigers elk in eigen parlement de belangrijk
ste aanbevelingen aan de orde zullen hebben gesteld 
De Tweede Kamer is in dit opzicht de eerste; uit 
anuere landen is nog niet van een dergelijke behan 
deling vernomen. 

«s-Gravenhage, 6 October 1950. 
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