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Met verwijzing naar mijn brief van 15 Augustus 
j . 1 . Directie Europa,Bureau Westelijke Samenwerking, 
no. 81996, heb ik de eer U hiernevnes een verslag te 
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van Ministers van de Raad van Europa, welke op 3 en 
4 November j . 1 . te Rome heeft plaats gevonden. 
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Foto No.: 31639 A 

Zn,SDE ZITTING V A N HuiT COMITÉ VAM MINISTERS 

Rome, 3 en 4 November 1950 

Inleiding 

De zesde zitting van het Comité van Ministers van 

de Raad van europa heeft op 3 en 4 November j.1. te Rome 

plaats gevonden, onder voorzitterschap van de Italiaanse 

Minister van Buitenlandse Zaken, Graaf Sforza. De agenda 

bestond uit een vijftigtal aanbevelingen, welke in Augus

tus j.1. door de Consultatieve Assemblee te Straatsburg 

zijn aangenomen. Het Comité van Ministers heeft echter ge

meend, zich te kunnen beperken tot de behandeling van een 

beperkt aantal aanbevelingen, aan welke de Assemblee zelf 

voorrang had toegekend. De terzake genomen beslissingen 

worden in het hieronderstaande in het kort vernield en toe

gelicht. De niet behandelde aanbevelingen zijn tot een vol

gende zitting aangehouden. 

Nog voor de aanvang van de zitting deed zich een 

moeilijkheid voor met betrekking tot de aanwezigheid van 

vertegenwoordigers van "5.e West-Duitse Bondsrepubliek en 

het Saargebied. In zijn vorige zitting had het Comité be

sloten, dat beide landen in hun hoedanigheid van Toegevoeg

de Leden van de Raad van europa naar het Comité van Minis

ters een vertegenwoordiger konden zenden met dien verstal

de, dat deze slechts in een adviserende hoedanigheid zouden 

o .treden e:i niet bij de bespreking van alle agendapunten 

aanwezig zouden zijn. Naar het zich aanvankelijk liet 

aanzien zouden zij slechts worden uitgesloten van de behan

deling van de aanbeveling tot oprichting van een Europees 

leger, doch tijdens een voorbespreking van adviseurs der 

Ministers nam de Franse vertegenwoordiger met veel nadruk 

het standpunt in, dat hun tegenwoordigheid evenmin gewenst 

zou zijn bij de behandeling van alle aanbevelingen van in

stitutionele aard, welke de structuur en de toekomstige 

taak van de Raad van Europa betreffen. Deze Franse opvat

ting ontmoette bij de overige vertegenwoordigers tegenstand, 

aangezien ï.est-Duitsland en het Saargebied aldus van het 

belangrijkste gedeelte der besprekingen zouden worden uit

gesloten. Een afzonderlijke vergadering van de Ministers, 
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voorafgaande aan de officiële opening, bleek nodig om dit punt 
tot >lo; brej Dei srd ionder .ntusse 
moeite bereikt daar Minister Scliuman inmiddels van opvatting 
bleek te zijn veranderd en geen bezwaren meer had tegen de 
aanwezigheid der Duitsers en Saarlanders gedurende de gehele 
zitting. 

europees Leger 
Bi.j de bespreking van deze aanbeveling werd van 

Italiaanse en Franse zijde terstond gewezen op het recente 
plan der Franse Regering tot oprichting van een Europees leger, 
dat, naar de Heer Schuman te kennen gaf, in zekere zin door de 
Straatsburgse aanbeveling was geinspireerd. Van Nederlandse, 
Britse, Zweedse en Ierse zijde werd daarop terstond aangevoerd, 
dat defensie buiten de bevoegdheid van de Raad van Europa valt 
en dab de desbetreffende aanbeveling om die reden niet in be
handeling kon worden genomen. 

Intussen deed zich de vraag voor, wat ter zake aan 
de Assemblee zou moeten worden geantwoord, waarbij Minister 
Stikker v/ees op het gevaar, dat een reactie van de Ministers 
op deze aanbeveling door de Assemblee zou kunnen worden opgevat 
als een aanmoediging om zich verder met defensie bezig te houden. 
Minister Stikker opperde daarom H#t denkbeeld, in het antwoord 
aan de Assemblee te volstaan met het uitdruipen van de hoop, 
dat de defensie van Europa spoedig in de daartoe geëigende orga
nen tot een bevredigende oplossing zou worden gebracht. Dit voor
stel vond algemeen bijval en werd neergelegd in een resolutie van 
het Comité, welke als b.jlage hiernevens gaat. Op Zweeds verzoek 
is in deze resolutie vermeld, dat defensie niet tot de bevoegd
heden van de Raad van Europa behoort, terwijl op Frans verzoek 
net een enkel w o r d wordt verwezen naar de verschillende initia
tieven, welke onlangs op dit terrein zijn genomen, waarbij Frank
rijk van zelfsprekend wederom aan het plan-Pleven denkt. 

Hoezeer de Franse Regering poogt haar plan voor een 
Europees leger te pousseren bleek wel uit de houding van Minister 
Schuman. Deze maakte mser dan eens melding van het Franse plan en 
stelde tenslotte de vraag, of hij in de Straatsburgse Assemblee 

:ettin • daarv; kunnen gev< 
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aartoe van de Assemblee zou uitgaan. Hiertegen werd terstond 
aangevoerd, dat op deze wijze defensie toch weer in de Raad 
van Europa zou worden behandeld, ter-vijl dit in strijd is met 
het statuut;volgens de reglementen moest bovendien een Minis-
ter door het Comité worden geautoriseerd alvorens hij indivi
dueel het woord kan voeren in de Assemblee. De Heer Schuman 
repliceerde daarop, dat Viij niet een officiële autorisatie van 
het Comité van Ministers wilde vragen doch slechts dacht aan de 
mogelijkheid, dat hij onder eigen verantwoordelijkheid in de 
Assemblee zou spreken. Deze redenering kon geen genade vinden 
in de ogen der andere Ministers en men oordeelde het onjuist, 
dat zou worden afgeweken van de desbetreffende bepalingen in 
de reglementen. Uit de interventie van Minister Schuman kan 
intussen worden afgeleid, dat hij een verzoek van de Assemblee 
aan de Franse Regering om nadere inlichtingen over het Franse 
plan verwacht, althans niet voor onmogelijk houdt. Men ont
komt niet aan de indruk, dat de Franse Regering de hoop koestert, 
de Straatsburgse Assemblee voor haar plan te winnen. 

echten van de Mens 
Over de amendementen, welke de Assemblee in Augus

tus j.1. heeft voorgesteld, kon geen overeenstemming worden be
reikt, zodat het Comité van Ministers besloot de tekst van de 
conventie, in de vorm waarin deze na de vorige zitting der 
Ministers aan de Assemblee was aangeboden, te ondertekenen. 
..el werd aan de tekst op voorstel van de Assemblee een oréam-
bule toegevoegd, terwijl het aantal verklaringen van Staten-
Leden benodigd om het Hof in werking te doen treden van 9 op 
8 werd gebracht, eveneens overeenkomstig de wens van de Assem
blee, 

De aldus overeengekomen tekst werd op 4 November 
tijdens een korte plechtigheid ondertekend, ook door de verte
genwoordigers v n /.est-Duitsland (Dr.Hallstein) en het Saarge-
bied. Slice Minister legde daarbij een korte verklaring af.minis
ter Stikker zeide te betreuren, dat nog geen overeenstemming kon 
worden bereikt over twee voorstellen van de Assemblee, n.1. 
opneming van het recht van de ouders om de opvoeding van de 
kinderen te bepalen en van het recht van eigendom. Deze en enkel 

lée voorgestelde amendementen zullen tersto 
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aan een nadere studie worden onderworpen, teneinde eventueel na 
verkregen overeenstemming alsnog in het Verdrag te worden opge
nomen. 

Aanbevelin.-en van institutionele aard 
Onder deze algemene titel werd een groot aantal aan

bevelingen van de Assemblee samengevat, welke wijziging van het 
Statuut meebrengen of in het algemeen betrekking hebben op de 
structuur en de werkwijze van de Raad van Europa* Enkele van de
ze aanbevelingen, zoals aanbeveling no.1 betreffende de oprich
ting van gespecialiseerde autoriteiten en het sluiten van par
tiële overeenkomsten binnen het kader van de Raad van Europa, 
alsmede aanbeveling no.4 over het zelfde onderwerp (de zgn. 
motie-Klompé), behoorden tot.de aanbevelingen die voorrang had
den. '' Het Comité van üinisters is zonder veel moeite over deze 
beide aanbevelingen tot overeenstemming gekomen en besloot, deze 
"in beginsel" te aanvaarden. Aangezien evenwel een uitvoerige 
studie noodzakelijk zal zijn alvorens de in deze aanbevelingen 
neergelegde denkbeelden kunnen worden verwezenlijkt besloot het 
Comité, een studiegroep van hooggeplaatste ambtenaren der aange
sloten landen te belasten met de nadere uitwerking daarvan. Deze 
zal tevens tot taak krijgen, het Statuut te herzien en de in de 
aanhef van dit hoofdstuk genoemde aanbevelin en in behandeling 
te nemen. Het denkbeeld van de Italiaanse Minister om leden van 
de Assemblee te betrekken bij het werk van de studiecommissie 
vond geen bijval; men was algemeen van oordeel dat eerst de re
geringen tot een resultaat moesten komen. Op voorstel van Minister 
Stikker zal dit resultaat eerst door een vergadering van de 
Ministers worden goedgekeurd alvorens terzake in overleg wordt 
getreden met de Assemblee* 

Plan-Schumaa 
tóen achtte het niet de taaie van het Comité van Minis

ters, zich uit te spreken over de aanbeveling nopens de verhouding 
van de organen van bet Plan-Schuman en de Raad van Europa. Als 
oplossing werd gevonden, dat de desbetreffende aanbeveling zal 
.•.orden aangeboden aan de Regerinjen der zes landen, betro.<Ke j 

"Recueil des Recommandations" 
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de onderhandelingen over het Plan-pchuman. 

Vo11edige uerkge1egenheid 

De Assemblee had in haar aanbevoling gevraagd, uiter

lijk 1 November een rapport van de aangesloten Regeringen te mo

gen ontvangen over bestrijding van werkloosheid, liet Comité, op 

3 November bijeen, erkende dat men aan dit verzoek niet meer kon 

voldoen en dat het bovendien niet aanging zulk een gewichtige 

materie met grote haast te behandelen. Bovendien was enige tijd 

geleden door de ECOSOC een soortgelijk verzoek aan de Regeringen 

gericht. De Ministers waren daarom algemeen van oordeel, dat 

het door de Assemblee verlangde rapport op een later tijdstip, 

bijvoorbeeld 1 Februari 1951» zou kunnen worden aangeboden, zo

dat hiervoor dezelfde gegevens kunnen worden gebruikt als voor 

het rapport aan de ECOSOC. Het Comité verenigde zich met de op

merking van Minister Stikker, dat men niet kon ingaan op de vraag 

van de Assemblee om een overzicht te geven van de betalingsbalans 

gedurende de kooiende v'jf jaren en een verzekering te geven over 

het minimum niveau van import. 

Juropees ..etboek voor Sociale Zekerheid 

Het Comité achtte het ongewenst, indien in de Raad 

van europa werkzaamheden zouden worden verricht, welke even goed 

of beter in het kader van het Internationale Arbeidsbureau kunnen 

plaatsvinden. Besloten werd,geen Europese conferentie te Straats

burg bijeen te roepen zoals de Assemblee had gevraagd, doch om de 

resultaten af te wachten van de Internationale Arbeidsconferentie 

te Genève in 1951. nfel zullen op 20 November a.s. '.e Straatsburg 

sociale deskundigen bijeenkomen, ter bestudering van een aantal 

in de Raad van Europa aanhangige sociale kwesties. 

Vluchtelingen 

Van Franse en Duitse zijde werd een pleidooi gehouden 

voor behandeling van dit vraagstuk in het kader van de Raad van 

toopm, in het lijzonder voor wat betreft de Duitse vluchtelingen» 

die niet vallen onder de zorgen van de ISO of de toekomstige 

Hoge Co:amissaris voor de Vluchtelingen. Van Britse en andere zi#e 

toonde men hiervoor volledig begrip doch men aarzelde voor de 
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oprichting van nieuwe organen en dan nog in een verband dat in 

feite te eng is voor een doeltreffende behandeling van dit vraag

stuk. Overeengekomen werd, dat de Regeringen een rapport zouden 

indienen over de omvang van het vluchtelingenvraagstuk op hun 

grondgebied, in het bijzonder over de mate waarin dit probleem 

verbonden is met dat van overbevolking en immigratie. Het Secre

tariaat zal een analyse maken van deze rapporten en verdere actie 

bestuderen. Minister Stikker wees op de zeer grote financi'êle 

gevolgen van verdere actie, weshalve werd besloten dat het 

Secretariaat-Generaal een begroting van de kosten verbonden aan 

een eventuele verdere actie zou maken. In afwachting daarvan.zal 

de Raad van Europa niet treden op het terrein van de actieve 

hulpverlening aan vluchtelingen. 

erhouding tot de O . E . E . C . 

Indertijd hadden het Comité van Ministers en de O . E . E . C . 

ieder een commissie van drie leden benoemd, belast met het bestu

deren van de verhouding tussen beide organisaties. Beide commissies 

hadden ad hoe gewerkt. De O . E . E . C . had het evenwel nuttig geoor

deeld, dit contact voort te zetten en had daartoe het mandaat van 

zijn commissie, bestaande uit een vertegenwoordiger van Italië, 

Zweden en Zwitserland, verlengd tot 1 April a.s. De Secretaris-

Generaal van de Q.fi.fi.C. verzocht thans in een brief aan het 

Comité van Ministers, een soori^lijke beslissing te nemen en even

eens een Co omissie van drie te benoemen. 

De discussie hiertoe leverde enige moeilijkheden op 

aangezien de Franse en de Zweedse vertegenwoordigers voorstelden, 

in de te benoemen commissie een of »eer leden van de Assemblee op 

te nemen. Stegen deze opvatting werd o.a. van Nederlandse en Britse 

zijde stelling genomen; Minister Stikker voerde aan, dat de O . E . E . C . 

in zijn verzoek kennelijk doelde op vertegenwoordigers van het 

Comité van Ministers en niet op leden van de Assemblee wier status 

en bevoegdheden ni .t vaststaan. Bovendien zou heb volgens hem nog 

de vraag zijn, of de J . < L , . E . C . wel prijs stelt op de aanwezigheid 

van leden van de Assemblee in de commissie. Bij wijze van compromis 

besloot he fc Comité vrm Ministers drie vertegenwoordigers van het 

Comité van Ministers aan te wijzen (Frankrijk,Groot-Britannie en 

A S O e..i 
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Turk s -Bu lfg a ar s e kw e s t i e 

Op voorstel van de Turkse Minister van Buitenlandse 
Zaken stelde het Comité van Ministers een protest op tegen de 
door Bulgarije verlangde deportatie binnen drie maanden van 
250.000 Turken uit Bulgaars grondgebied naar Turkije. 

Vredesdeclaratie 
Op Brits voorstel aanvaardde het Comité van Ministers 

de tekst van een vredesdeclaratie, welke aan de Assemblee zou 
vorden aangeboden en waarin stalling wordt genomen tegen valse 
voorstelling van vrede en tegen de politiek van Moskou en zijn 
satellieten. Een beroep v/ordt gedaan op Oost-Europa om het 
IJzeren Gordijn op te trekken. Het is de bedoeling, dat de 
Assemblee tijdens haar komende zitting medio November deze ver
klaring overneemt als tegenwicht tegen het communischtische 
vredescongres dat omstreeks dezelfde tijd te Sheffield zal 
worden gehouden. 

>ulturele Aangelegenheden 
Aangezien de Assemblee voor haai- vijftien culturele 

aanbevelingen geen voorrang had gevraagd zijn deze do?r het 
Comité van Ministers niet in behandeling genomen, .el keurde 
het Comité het rapport goed van de culturele regeringsdeskun
digen, uitgebracht op 50 Juni j.1. Dit rapport behandelt voor 
een groot deel de materie, welke door de aanbevelingen van 
de Assemblee worden bestreken. 

conclusie 
Deze zitting van de Ministers was de belangrijkste 

welke tot nu toe is gehouden. De aanvaarding van het beginsel 
der gespecialiseerde autoriteiten en partiële overeenkomsten 
binnen de Raad van Europa, dat de kern uitmaakte van de discus
sies van de Assemblee in Augustus j.1., is zonder twijfel een 
stap voorwaarts in de ontwikkelin ; van de Haad van Europa. 
De Assemblee mag over dit resultaat stellig niet ontevreden 
zijn en bet is dan ook teleurstellend te constateren, dat-
President Spaak in een persconferentie wederom scherpe kritiek 
heeft geleverd op de poliifek van het Comité van Ministers en 
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op de gewoonte om aanbeveling naar deskundigen te verwijzen. 
De ondertekening van de conventie inzake de Rechten 

van de Mens is het eerste concrete resultaat, bereikt in de 
Raad van Europa. 

Tenslotte is het van groot belang, dat de Ministers 
nebben vastgesteld, dat defensie buiten de bevoegdheden van de 
Raad van Europa valt. In dit verband kan de komende zitting van 
de Assemblee welke op 17 November a.s. te Straatsburg aanvangt 
van f-root belang zijn. Stellig zal dan wederom over het Europese 
leger worden gesproken en het is niet onwaarschijnlijk, dat 
Franse leden van de Assemblee het Franse plan in discussie zullen 
brengen. Het is te hopen, dat de Nederlandse vertegenwoordigers 
in de Assemblee een afwijzend standpunt zullen innemen, doch de 
kans is niet uitgesloten, dat het Franse plan een kleine meerder
heid behaalt. 

's-Gravenhage, 8 November 1950 
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