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VERTROUWELIJK 

Ik heb de eer U hiernevens aan te bieden het ver
slag van de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij 
de Raad van Europa te Straatsburg over de tweede helft 
der vierde zitting van de Raadgevende Vergadering, welke 
plaats vond van 15 t/m 30 September 1952. 

Tevens gelieve U hierbij aan te treffen een compila
tie van de op deze zitting geformuleerde adviezen, aanbe
velingen en resoluties, alsmede een exemplaar van de redes 
van de Ministers Eden en de Gasperi, waarmede het politie
ke debat werd ingeleid. 

Het aan de Raad van Europa uitgebrachte rapport van 
de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen der V.N., van 
de Brusselse Verdragsorganisatie, van de Internationale 
Arbeidsorganisatie, het supplementaire rapport van het 
Comité van Ministers, het vierde rapport van de 0 oE.E oCo, 
een exemplaar van de rede waarmede laatstgenoemd rapport 
door Minister Pella^is ingeleid, alsmede van diens repliek 
op de in de Assemblee gemaakte opmerkingen, gingen U reeds 
eerder toe 0 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 

ZIJNER EXCELLENTIE DE MINISTER-PRESIDENT 
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VERSLAG VAN'HET TWEEDE DEEL DER 
VIERDE GEWONE ZITTING VAN DE RAADGEVENDE VERGADERING 
VAN DE RAAD VAN EUROPA ~ 

FOJO-Bt.Z. 

No é>/ (9y/ 
INLEIDING. 

Het Tweede Deel van de Vierde Zitting van de Raadgevende 
Vergadering van de Raad van Europa heeft te Straatsburg plaat 
gevonden van Maandag 15 September 1952 des namiddags te 6 
ure tot en met Dinadag 30 September, toen de President 
Francois de Menthon de Vierde Gewone Zitting eveneens te 
6 ure voor gesloten verklaarde. 

Hoewel de Raadgevende Vergadering volgens Art.32 van 
het Statuut van de Raad van Europa normaliter niet meer dan 
één maand per jaar vergadert, is de Assemblee, welke in Mei 
j . 1 . slechts gedurende één week bijeen kwam, dit jaar maar 
3 weken in gewone zitting bijeen geweest. 

De Voorzitter heeft echter aan het slot van de vergade
ring aangekondigd, dat hij voornemens was de Raadgevende 
Vergadering overeenkomstig Art.34 omstreeks half Januari 
1953 in Buitengewone Zitting gedurende 3 - 5 dagen bijeen te 
roepen.. Tijdens deze zitting zouden uitsluitend de resultaten 
der studie van de Ad-Hoe Assemblee, welke in de eerste week 
van Januari a.s, te Straatsburg zal vergaderen, worden be
sproken. Volgens het Statuut moet het Comité van Ministers 
ook zijn toestemming voor een Buitengewone Zitting geven, 
welke toestemming, naar mag worden aangenomen, niet zal 
uitblijven. In dit verband moge nog worden vermeld, dat de 
Secretaris-Generaal van aale leden van de Raad van Europa 
een bevestigend antwoord ontving op de door hem namens de 
Heer Spaak als Voorzitter van de KSG-Assemblee gestelde 
vraag,goed te vinden, dat de Assemblee der KSG op 10 Januari 
a.s. wederom in het gebouw van de Raad van Europa zal bij
eenkomen. Het nieuwe jaar 1953 zal dus aanstonds de bij
eenkomst van drie Assemblees te Straatsburg te zien geven : 
op 5 Januari de Ad-Hoe Assemblee, op 10 Januari de KSG-
Assemblee en omstreeks 15 Januari de Assemblee van de Raad 
van Europa. 

BUREAU, 
In de samenstelling van het Bureau van de Assemblee 

kwam een wijziging door de verkiezing tot vice-president 
van de Italiaan Boggiano Pico, doyen d'age-van de Assemblee, 
die zijn overleden landgenoot Jacini opvolgde. 

Het Bureau was hierdoor als volgt samengesteld : 
Voorzittende Menthon (Frankrijk, M.R.P.); Vioe-voorzitters: 
Lord Layton (Verenigd Koninkrijk, Liberal), Jósefsson U*Js-
land, Onafhankelijk), Urguplü (Turkije, Democraat), yon 
Brentano (Duitsland, C.D.U.), Jhr.van der Goes van Naters 
(Nederland, P.v.d.A.), Boggiano Pico (Italië, Christen 
Democraat). 

-SAMENSTELLING-
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SAMENSTELLING DELEGATIES. T — — — 
In de samenstelling der meeste Delegaties kwam zeer weinig verandering. 
De grote belangstelling van Engeland voor deze Assemblee 

werd gemanifesteerd door de aanwijzing naast de 18 reglemen
taire leden van een 15-tal plaatsvervangers. Op deze wilze 
was het Engeland mogelijk tijdens de gehele zitting door een 
volledige Delegatie vertegenwoordigd te zijn. 

Een ander bewijs van de grote Britse activiteit tijdens 
deze Assemblee was het feit, dat de Heer Amery als rapporteur 
optrad van de Commissie voor Algemene Zaken nopens de Eden-
voorstellen, terwijl zijn landgenoot Boothby het belangrijke 
rapport inzake de coördinatie der economische betrekkingen 
tussen de leden van de Raad van Europa 'en de overzeese landen 
verdedigde. 

De Nederlandse Delegatie onderging een wijziging door 
het heengaan van de Heer van de Kieft, die door het Eerste 
Kamerlid Kapteijn werd vervangen. 

De Heren Prof.Beaufort en Serrarens (K.V.P.), Jhr.van 
der Goes van Naters en Kapteijn (P.v.d.A.J, Bruins Slot 
(A.R.), Korthals (V.V.D.) en Schmal (CH.) waren als Neder
landse .afgevaardigden aangewezen, terwigl Mej.Klompé en de 
Heren Pens en Jhr.Ruys de Beerenbrouck (K.V.P.), Burger en 
Rujrgere (P.v.d.A.), Rip (A.R.) en Vixseboxse (CH.) als 
plaatsvervangers deel van de Delegatie uitmaakten. 

In verband met de in Nederland plaats vindende Parle
mentaire werkzaamheden kostte het de Nederlandse Delegatie 
veel moeite de haar toekemçnde 7 zetels gedurende de gehele 
vergadering beaefc te houden. Prof.Beaufort nam in het geheel 
ni«t aan de zitting deel, terwijl de Heer Burger maar 2 dagen 
te. Straatsburg aanwezig kon zijn. De Heer Vixseboxse, die 
thans als doyen d'âge optreedt, Mej.Klompé en de Heren van 
der Goes van Naters,Iëns en Rip waren tijdens de gehele zit
ting te Straatsburg aanwezig, terwijl de overigen slechts 
een gedeelte daarvan konden bijwonen. 

De belangstelling der Nederlandse Delegatie ging voor
namelijk uit naar het politieke debat, waarin de Heren 
Vixseboxse, Bruins Slot, Korthals, van der Goes van Naters, 
Schmal, Pens en Mej.Klompé een actief aandeel namen. Mej. , 
Klompé moest helaas om gezondheidsredenen bedanken voor de 
door haar gedurende één jaar met evenveel ijver als bekwaam
heid uitgevoerde taak van rapporteur voor de Commissie voor 
Algemene Zaken. De Heer Pens trok grote aandacht door zijn 
rapport nopens de Europese Defensie. Het was daarom te be
treuren, dat aan de meer technische beraadslagingen inzake 
economische, juridische en verkeers-aangelegenheden ditmaal 
geen Nederlander aan het debat deelnam; de Heer van de Kieft 
werd hier node gemist. De in grote getale aanwezige Neder
landse journalisten hebben aan het stilzwijgen van de Neder
landse Delegatie op dit gebied in ruime mate aandacht ge
schonken. Ik kom op deze aangelegenheid alsmede op de samen
stelling van de Nederlandse Delegatiebij afzonderlijk scnrij 

De Heer Serrarens, die jarenlang Voorzitter van de Com
missie voor Sociale Zaken was geweest, had met XXJK net oog 
op zijn a.s. benoeming tot lid van het Hof der KSG deze 
functie neergelegd, en werd als Voorzitter van genoemde 

-Commissie-
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Commissie opgevolgd door de Belgische oud-Minister Heyman 
Nederland verloor ook het vice-voorzitterschap van de 
Commissie van Economische Zaken, welke plaats tot dusverre 
door de Heer van de Kieft werd vervuld. In zijn plaats 
werd de Brit Boothby gekozen. 

Mr.Schmal werd gekozen tot vice-voorzitter van de 
tijdens deze Assemblee ingestelde Speciale Commissie voor 
Gemeentelijke en Regionale Zaken, terwijl Jhr.van der Goes, 
gelijk ik reeds afzonderlijk mocht berichten, door de Com
missie voor Algemene Zaken benoemd werd tot rapporteur over 
het Saajcvprobleem. 

WAARNEMERS. 
Vooral gedurende de eerste dagen werd de Assemblee 

door een groot aantal autoriteiten bijgewoond. Behalve de 
Ministers Eden en de Gasperi, die het woord voerden, waren 
de twee eerste dagen ook de Ministers Bech en Schuman aan
wezig. Minister Pella, die het O.E.E.C-rapport toelichtte, 
woonde op 23 en 24 September de beraadslagingen bij. 

Grote aandacht trok op de eerste dag van de zitting 
op de diplomatieke tribune de aanwezigheid van Kardinaal 
Tisserant, Deken van het Heilig College van Kardinalen. 
Deze belangstelling van Katholieke zijde werd nog onder
streept door de redevoering, welke de Kardinaal diezelfde 
dag voor de Straatsburgse Radio uitsprak en waarin hij uit
drukking gaf aan het belang, dat door Z.H.de Paus wordt ge
hecht aan de unificatie van. Europa : 

"Si le Souverain Pontife vient de manifester l'intérêt 
qu'il prend à cette nouvelle session du Conseil de 
l'Europe, c'est bien parce que le temps presse. Il 
faut que l'Europe se fasse, qu'elle comprenne l'im-r 
portance de l'heure," 

Het in sçmmige kringen geuite wantrouwen tegen een overheer
sende invloed van het Vaticaan op een federatie van de kleine 
Zes wordt wel duidelijk gelogenstraft door het feit, dat 
de Kardinaal niet de Assemblee der Zes doch die der 15 met 
zijn tegenwoordigheid vereerde. Gelijk de Brit Boothby het 
stelde : '; 

"The présence at our Debates of His Éminence the Car
dinal is a reminder that Christian Europe, historie 
Europe, civilised Europe, is something bigger, some-
thing more enduring, than any country in Europe, 
however powerful; something bigger even than a "Little 
Fédération"." 

Ook de President van de Hoge Autoriteit van de KSG, de 
Heer Jean Monnet, woonde de twee eerste dagen de vergadering 
bi j. 

Evenals vorige malen nam een Delegatie van het Oosten
rijkse Farlement als waarnemer deel aan de vergadering. 
Australie en Canada geven van hun belangstelling blijk door 
gedurende enige dagen hun Ambassadeurs, resp. te Parijs en 
te Bonn, ala waarnemer naar de vergadering te zenden. 

-Alvorens-
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t Alvorens over te gaan tot een bespreking van de ver
schillende onderwerpen, welke door de Assemblee in de thans 
afgelopen zitting werden behandeld, moge ik vermelden dat 
de Raadgevende Vergadering van Maandagmiddag 15 September 
t/m Donderdag 18 September in openbare zitting bijeenkwam. 
Van Donderdagmiddag 18 t/m Maandag 22 September werden uit
sluitend Commissie-vergaderingen gehouden, terwijl van 23 
t/ra 30 September wederom een publiek debat volgde. 

Zoals uit bijgaande verzameling van Resoluties en 
Recommandaties blijkt, heeft de Assemblee tijdens het Tweede 
Deel der Vierde Zitting op het desbetreffende verzoek van 
het Comité van Ministers tweemaal een advies geformuleerd. 
Voorts werden tot het Comité van Ministers 15 nieuwe Recom
mandaties gericht, terwijl 9 Resoluties werden aangenomen. 
Tenslotte stelde de Assemblee een Antwoord vast op het 
Supplementair Rapport, hetwelk het Comité van Ministers 
bij de aanvang der Vergadering had overgelegd, alsmede 
een Antwoord aan de O.E.S.C. op het door deze Organisatie 
aan de Raad van Europa aangeboden Vierde Rapport. 

POLITIEK DEBAT 
Britse voorstellen; Schepping Politieke Autoriteit. 

Het was te verwachten, dat de Britse voorstellen, 
alsmede de besluiten der Zes Ministers te Luxemburg inzake 
'de vorming van een Politieke Autoriteit de hoofdschotel 
van het politiek debat zouden uitmaken. De Raadgevende 
Vergadering had weliswaar in Mei j.1., naar aanleiding 
van een verzoek om advies van het Comité van Ministers, 
voorlopig haar instemming betuigd met de Britse voorstellen, 
doch veel precisering waa daaraan toen niet gegeven. De 
belofte van Minister Eden zijn voorstellen thans persoon
lijk toe te lichten, alsmede de totstandkoming van de Kolen 
en Staal Gemeenschap wekten echter de verwachting, dat 
ditmaal een meer belangrijke uitwerking zou kunnen worden 
gegeven aan de Britse voorstellen, welke immers ten doel 
hadden de activiteit der nieuwe Europese Supranationale t 

gemeenschappen te plaatsen in het kader van de Raad van 
Europa. 

Anderzijds maakten de besluiten, welke de Ministers 
der Zes te Luxemburg hadden genomen, het mogelijk in het 
kader der Vijftien een debat te houden nopens de toekomstige 
taak, welke hier voor de Raad van Europa was weggelegd. 
Daar ook de vorming van een Europese Politieke Supranatio
nale Gemeenschap uiteraard onmiddellijk met de Britse 
voorstellen verband hield, was het vanzelfsprekend, dat 
het politiek debat over beide aangelegenheden gecombineerd 
W61* ci. 

*Hoewel de Ministers Eden en de Gasperi elk in persoon
lijke hoedanigheid de Assemblee toespraken, had men, indien 
van ministeriele zijde het debat officieel had moeten zijn 
ingeleid, geen betere vertegenwoordigers uit het Comité van 
Ministers kunnen aanwijzen dan deze twee, die in zekere zin 

-als-
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als antipoden kunnen worden beschouwd. De inleidingen van 
bejide Ministers zijn aan het debat bijzonder ten goede ge
komen, doordat zij aan de Assemblee een weg hebben gewezen 
welke zowel door de meest enthousiaste Federalisten als ' 
door degenen, die slechts de mogelijkheid der intergouver
nementele samenwerking zien, kon worden gevolgd. Hoewel" 
gedurende het gehele debat beide stromingen in de Assemblee 
zich duidelijk aftekenden, is het niettemin mogelijk ge
bleken, dit debat te sluiten met een voor beide richtingen 
aanvaardbare synthese, welke voor de Raad van Eurooa een 
positieve taak in de toekomst aanwijst. 

Uit de rede. van Eden, welke in haar geheel wordt bij
gevoegd, Y a l t allereerst aan te stippen, dat naar zijn 
mening vele wegen tot de grotere eenheid van Europa kunnen 
leiden. Wat echter dient te worden vermeden, is het scheiden 
van Europa in uiteenlopende groepen, "if we cannot maintain 
harmony between the various approaches to the common ob-
jective the result may be separation". Het gaat er dus 
om practische wegen te vinden de zo noodzakelijke een
heid van Europa te bewaren. Doel van de Britse Voorstellen 
was middelen te. zoeken, waardoor de twee voornaamste stre
mingen tot het bereikenvan Europese eenheid, nl. de supra
nationale en de intergouvernementele, zouden kunnen worden 
gekoppeld. Engeland wenst geen inbreuk te maken op de onaf
hankelijkheid van de supranationale gemeenschappen. 

"There is no intention of subordinating them to the 
Council of Europe, still less to make the Council of 
Europe a court of appeal against them. They would 
retain their full independence M 

wBut I would hope that the link with the Council of 
Europe which I have proposed, would make it easy and 
natural for the communities to share a great deal of 
their thought with the rest of Us." 

Eden legde er de nadruk op, dat het hier een tasten en zoeken 
isj de KSCr bestaat nog slechts zeer korte tijd. De banden 
met de Raad van Europa kunnen slechts zeer geleidelijk wor
den gelegd. Wat echter wel kan geschieden is een weg aan
geven langs welke samenwerking kan worden georganiseerd. 
Vfit vreugde begroette Eden het op dien zelfden dag door de 
Ad-Hoe Assemblee genomen besluit waarnemers van anderen 
nauw bij haar werkzaamheden te betrekken. Hij achtte dit 
besluit een eerste waardevolle toepassing van de Britse 
Voorstellen, Overeenkomstig de Declaratie van Washington 
van 1951 wenst de Britse Regering de meest nauwe associatie 
met ie Europese continentale gemeenschappen. Engeland heeft 
daarvan blijk gegeven door een belangrijke delegatie naar 
de Hoge Autoriteit te Luxemburg af te vaardigen. Engeland 
bekleedt thans het voorzitterschap van de O.E.E.C., en heeft 
zich last but not least vérgaand gebonden ten opzichte van 
de Europese Defensie gemeenschap. Het was uiteraard het 
goed recht van de Britse Poreign Secretary te wijzen op de 
grote contributie, welke het V.K. en de Commonwealth ver
lenen ten aanzien van de verdediging van Europa, een taaJc, 
welke de Vijftien zelfs nog niet alleen kunnen volvoeren, 
doch uitsluitend in samenwerking met de V.S. en de buiten 
Europa gelegen gebieden der Britse Commonwealth. Engeland 

-ziet-
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ziet dus de Europese eenheid slechts als een deel zii 
feet een belangrijk deel, van de Atlantische Gemeenschap. 

"Freedom in the West rests on the conjunction, in 
harmony and strength, of the British Commonwealth 
Europe and the United States. If, through our work 
here, we can add something to the power and unity 
of the free world, we shall have fortified the 
present, and have served the future," 

President de Gasperi juichte Eden's bereidheid tot 
nauwe samenwerking met de groep landen, welke naar grotere 
politieke integratie streven,van harte toe. Waar Eden uit
ging van het vinden van vormen van samenwerking tussen de 
grote groep» van Vijftien met de zich binnen deze groep 
ontwikkelende kleinere doch hechtere gemeenschappen, ging 
de Gasperi begdjpelijkerwijs uit van het primordiaal be
lang der gemeenschappen van de Zes. De Zes vormen de kern
groep voor de Europese eenheid en daaromheen bewegen zich 
de anderen tp kleinere of grotere afstand in sterker of 
losser verband. 

Ve pense en effet que la Communauté des Six devra 
être le noyau central d'une association plus vaste 
qui se développera autour d'elle 
Ce cercle, où les six pays sont déjà groupés, devra 
demeurer ouvert afin que, comme par une attraction 
nucléaire, d'autres pays, selon leurs désirs, puis
sent y entrer ou bien s'en approcher, avec des 
formes d'association ou des liaisons périphériques, 
multiples, caractérisées par des droits et des obli
gations moins étendues." 

Evenals Eden was hij van mening, dat de ondervinding zal 
moeten leren hoe de samenwerking tussen de Raad van Europa 
en de beperkte gemeenschappen zich dient te ontwikkelen. 

Van zijn kant ziet de Gasperi echter de Politieke 
Gemeenschap der Zes als het stimulerend centrum voor grote
re eenheden. De Gasperi acht de Europese Defensie Gemeenschap 
het uitgangspunt voor de vorming van de Politieke Autoriteit. 

"La Communauté de défense doit être le noyau central, 
autour duquel doivent surgir et se développer les 
autres liens fédéraux ou confédéraux qui s'établiront 
entre les Etats nationaux, ceux-ci demerant toujours 
des corps animés d'une vitalité propre et originale, 
d'une vitalité mi ne sera transférée qu'en partie à 
une administration centrale commune, souple et élas
tique . " 

De rede van de Gasperi gaat eveneens hierbij. 

Twee kernvragen beheersten feitelijk het gehele debat. 
Van federalistische zijde werd steeds weer blijk gegeven 
van grote ongerustheid, dat Engeland en de andere buiten
staanders inbreuk zouden willen maken op de vrije ontwiioce-
ling der nieuwe supranationale gemeenschappen der Zes. 

Van de zijde der Negen werd daarentegen de vrees 6 e -
uit, dat de gemeenschappen der Zes zich van de rest zouden 

-afsluiten-
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afsluiten en de eenheid van Europa zouden verbreken in 
Sttede van deze te bevorderen. Het is het grote succes der 
Britten geweest, dat zij vrijwel alle twijfel, welke bij 
zekere afgevaardigden der Zes bestond ten aanzien van in
menging van buiten, hebben weten weg te nemen. Zij werden 
daarbij krachtig gesteund door vele afgevaardigden der 
Zes, waaronder met name het Franse MRP-lid Teitgen en de 
Socialist Guy Mollet moeten worden genoemd, die betoogden, 
dat de werkzaamheden der Zes onmogelijk tot een goed einde 
zouden kunnen worden gebracht, indien het V.K. daarmede 
niet op de nauwste wijze samen-werkte. 

Er waren er onder de Zes, gelijk de Italiaan Chiostergi 
die zeiden aanvankelijk beducht te zijn geweest voor de 
Britse voorstellen. Zij legden er de nadruk op, dat de 
Raad van Europa slechts coördinerend moest werken, doch 
in generlei opzicht pogingen mocht aanwenden om de activi
teiten van de beperkte gemeenschappen aan haar toezicht 
ondergeschikt te maken. De Duitser Becker achtte de uit
voering der Eden-voorstellen slechts mogelijk, indien alle 
waarborgen werden geschapen om te verhinderen, dat de Raad 
van Europa bij het aangaan van organieke banden met d^ ge
meenschappen der Zes vertragend op deze gemeenschappen zou 
werken* 

Ook Spaak bekende tot de twijfelaars hebben behoord, 
doch zij die op de Maandagochtend van <15 September de Ver
gadering van de Ad Hoe-Assemblee hadden bijgewoond en ge
tuige waren geweest van Spaak's belangrijke interventie 
ten gevolge waarvan de waarnemers in de Assemblee Ad Hoe 
in de ruimste mate aan de Werkzaamheden van deze Vergade
ring zullen kunnen deelnemen, waren niet verwonderd, dat 
Spaak's redevoering, gelijk hij het zelf uitdrukte, moest 
worden beschouwd "comme un élément de synthèse, de con
ciliation, de réconciliation, et aussi comme un élément 
de confiance et d'espoir." De rede van Eden had bij hem 
alle ongerustheid weggenomen en hij achtte de mogelijkheid 
van een krachtdadige samenwerking thans groter dan ooit. 
Indien een aantal landen zich gedrongen ziet zich te ver
enigen tot een supranationale gemeenschap dan mag een zo
danige gemeenschap zich tot geen enkele prijs van Engeland 
verwijderen : 

"... à aucun prix la constitution d'une pareille com
munauté ne doit nous écarter de la Grande Bretagne. 

Si nous sommes forcés d'aller sans elle dans cette 
voie* il ne faut jamais rien faire qui puisse rendre 
difficile, ou encore moins impossible un jour - son 
ralliement - et celui des autres pays de l'Europe -
à notre point de vue." 

De samenwerking met Engeland kan, gelijk Eden het aangaf, 
zich volgens verschillende methoden ontwikkelen. Met de 
Kolen en Staal Gemeenschap heeft het V.K. reeds zeer nauwe 
banden aangeknoopt, en wat betreft de EDG kan gezegd worden, 
dat Engeland zich alle moeite heeft gegeven deze gemeensciiap 
meer aanvaardbaar te maken voor al haar deelnemers. 

OokJAn Engeland's associatie in de werkzaamheden van de 
Assemblee Ad Hoe hecht Spaak groot belang. Hij hoopte zeiis, 

-dat-
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dat Engeland eenmaal als volledig lid zou deelnemen : 

"Dans votre participation à ce travail constitutionnel 
faites en sorte que nous n'introduisions rien qui puisse 
un jour rendre plus difficile votre adhésion éventuelle, et 
notamment compliquer en quoi que ce soit vos relations si 
essentielles avec le Commonwealth brtannique." 

Het lijdt geen twijfel, dat de woorden van de Heer 
Spaak meer nog dan de verzekeringen van Minister Eden de 
twijfelaars in het kamp der Federalisten tot de Britse 
voorstellen hebben bekeerd. Gelijk boven gezegd, waren het 
vooral de Fransen, die er de nadruk op legden, dat de Ge
meenschappen der Zes zelfs niet levensvatbaar zouden kunnen 
zijn, indien geen associatie met Engeland zou bestaan. Aan
gezien de woorden van de Heer Teitgen toonaangevend mogen 
worden geacht, voor wat ook de meerderheid van de afgevaar
digden van de Zes dacht , moge ikfdeze rede wat uitvoeriger 
ingaan. Van Nederlandse zijde werd deze rede bijv. geheel 
onderschreven door Mejuffrouw Klompé. 

De Heer Teitgen stelde voorop, dat de ontwikkeling 
van de supranationale gemeenschappen der Zes slechts in 
associatie met Engeland mogelijk is : 

"... la communauté" des Six, dans notre esprit, ne peut 
et ne doit, en toute hypothèse, se .constituer et se 
développer "qu'en association-avec la Grande-Bretagne". 

Koe dient déze associatie te worden gedacht? Eerste beginsel 
is volgens Teitgen een voortdurende inspanning van beide 
partijen om tot een nauwe samenwerking te geraken : 

"L'association, c'est un accord bilatéral qui nécessite 
un effort constant des deux partenaires. C'est à la 
fois à la Communauté des Six et à la Grande-Bretagne, 
à chercher d'un commun accord comment préciser cette 
association." 

De overeenkomsten, welke de Zes sluiten, behoren daarom 
steeds open verdragen te zijn, waartoe allen die zich op 
gelijke voorwaarden willen verbinden,kunnen toetreden. 

Een tweede beginsel is, dat van het wederkerig loyaal 
en voortdurend geven van inlichtingen. Hoe geschiedt zulks? 
De vertegenwoordigers der Zes en die van de andere staten 
moeten daarom elkander voortdurend op dezelfde plaats kunnen 
ontmoeten. Die plaats bestaat, en zij is de Raad van Europa. 
Het is ook belangrijk, dat de vertegenwoordigers der Zes 
zoveel mogelijk dezelfde zijn als diegenen, die deel uit
maken van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa. 
Daarnaast moet het mogelijk zijn, dat waarnemers van de 
Raad van Europa aan de beraadslagingen der Zes kunnen deel
nemen en voorts dat regelmatige uitwisseling van rapporten 
plaats vindt. 

Verder is het wenselijk, dat de gemeenschappen der Zes 
en het V.K. en eventueel anderen door middel van speciale 
overeenkomsten elkander onderling hulp verschaffen. De asso
ciatie van Engeland met de EDG is daarvan eer. prachtig voor
beeld. 

Waarom is het voorts niet mogelijk, dat de gemeenschap
pen der Zes en die landen, welke het willen, in een bepaald 
geval gemeenschappelijke organen oprichten, welke hun be
langen dienen? 

-Tenslotte-
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Tenslotte is het mogelijk, dat de Zes en het V.K. en 
anderen bepaalde problemen door parallelle wetgeving zodanig 
regelen, dat met handhaving van souvereiniteit'in de prak
tijk een uniforme regeling tot stand komt. 

Gelijk hieronder zal blijken, maakte de Assemblee in 
haar Advies No.3 in belangrijke mate de hierboven door de 
Heer Teitgen ontwikkelde gedachte tot de hare. 

Het is begrijpelijk, dat behalve de Engelsen ook de 
Scandinaviërs, de Turken en de Grieken de ontwikkeling van 
supranationale gemeenschappen, waar z i j buiten moesten blij
ven, met menige argwaan bezagen. De Deen Jakobsen vond, dat 
de Britten wel te veel concessies hadden gedaan door thans 
niet meer te spreken van de werking van de supranationale 
gemeenschappen "binnen het kader van de Raai van Europa", 
doch genoegen te nemen met het scheppen van "organieke ban
den". De brug tussen de Raad van Europa en de gemeenschappen 
der Zes moet zo sterk mogelijk worden gemaakt. 

Sterker wellicht dan de andere landen voelen 'Turkije 
en Griekenland, dat de vorming van nauwer samenwerkende 
groepen het gevaar schept, dat zij in de Raad van Europa 
geïsoleerd worden. De Griek Maccas, een overtuigd federa
list, die de Zes alle goeaUtoewenste, hoopte, dat het ook 
mogelijk zou zijn voor de Zuid-Oost hoek van Europa tot een 
nauwere samenwerking te geraken. Hij brak een las voor de 
toetreding van Joegoslavië en Oostenrijk tot de Raad van 
Europa. 

Een zeer critisch geluid ten opzichte van de Zes werd 
ten gehore gegeven door verschillende Britse Labour-afge-
vaardigden (Gordon Walker, Brown, Healy), waarbij zich ook 
de Conservatief Christopher^Hollis aansloot, Zij allen 
vreesden een dominerende invloed van Duitsland in het kader 
van de Zes en onderstreepten met nadruk de gevaren, die de 
Zes zouden bedreigen, wanneer Duitsland het ogenblik gekomen 
zou achten de eenheid met net thans afgescheiden gebied te 
nerstellen. Huns inziens lag de enige waarDorg tegen het 
hier geschetste gevaar in een samenwerking in Atlantisch 
verband, waarin Duitsland dan O O K als vol partner zou kunnen 
worden opgenomen. Ook de Socialistische afgevaardigden Finn 
moe (jNoor) en Larock (-öelgj verdedigden Duitsland' s opneming 
in HATO-verband. ( 

Van Duitse zijde werd door de Heren Gerstenmaier en 
Kiesinger betoogd, dat Duitsland nooit met middelen van ge
weld tot herovering van het verloren gebied zou overgaan, 
aangezien het dan zelf eerst slagveld zou worden, doch meer 
indruk maakte zeker de reeds bovengenoemde verzekering van 
Teitgen en andere afgevaardigden der Zes, dat het V.K. door 
nauwe associatie een tegenwicht in de schaal zou moeten 

Alles bij elkaar worden ook bij de meer critische gedele
geerden de voordelen op tegen de nadelen, en het was daarom 
voor de rapuorxeur, de Brit Amery, niet moeilijk een resolu
tie voor te" dragen, die in de Commissie voer Algemene Zaken 
zonder tegenstemmen was aangenomen. Hij kon daarbij steunen 
op de belangrijke voorbereidende arbeid door Mejuffrouw 
Klompé verricht, die om gezondheidsredenen het rapporteur
schap had moeten neerleggen. 

-De-
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zijn 
ters, 

u De conclusies der Raadgevende Vergadering 
gelegd in Advies No„3 aan het Comité van ...inis' 
hieronder nog nader moge worden toegelicht: 

In de considerans wordt gezegd, dat de grondgedachte 
van de 3ritse voorstellen inhoudt, dat de bemerkte .reken
schappen, waaronder de Politieke Autoriteit,zich dienm'te 
ontwik-reien "within the orbit of the Council of Zurope'. 
Deze term is een compromis tussen wat Amery noemde de bre
dere opvatting van de .Britse voorstellen, welke e-en groei 
der gemeenschappen wil zien "within the framework of the 
Council of Europe" en de engere opvatting, welke de ontwik
keling ziet als een vestiging van "organic links". 

Sectie A van het Advies begroet met instemming de oe-
slissing van de Act dtoe Assemblee om waarnemers van de Raad 
van Europa uit te nodigen tot de stadie inzake de vorming 
van een Europese Politieke Autoriteit, üp verzoek van de 
jjuitse Socialisten werd deze paragraaf apart in stemming 
georacnt, doch, nadat zij de enige uegcnsxemmers bleken te 
zijn, en aldus van hun principiële bezwaren tegen de Ad Hoe 
Assemblee voldoende blijk hadden gegeven, stemden zij toch 
uiteindelijk voor het Advies in zijl geheel. 

Sectie B van het Advies behandelt ae toepassing van ae 
Eritse voorstellen op de Kolen en Staal Gemeenschap. Deze 
paragraaf is van het grootste belang, gezien, gelijk Amery 
het zeiie, hier een eerste voorbeeld gegeven wordt van de 
wijze waarop de toekomstige verhouding van de Raad van Europa 
met de supranationale gemeenschappen kan worden geregeld. De 
volgende maatregelen worden, van onmiddellijk belang geacht : 
a. de leden van de Raad van Europa, welke geen deel uit
maken van de KSG, worden verzocht Permanente Delegaties te 
vestigen bij de Hoge Autoriteit. Naar aanleiding van een 
Turks amendement, v/erd eraan toegevoegd, dat deze Delegaties 
dezelfde zouden kunnen zijn, voor die landen die zulks moch
ten wensen, als de Delegaties, welke zij bij de Raad van 
Europa hebben geaccrediteerd; 
b . •• de zetel van de Assemblee van de KSG moet dezelfde 
zijn als van de Raad van Europa, zodat va;i het gebouw van 
d'e Raad van Europa en van het Secretariaat gebruik kan wor
den gemaakt. De Vergadering ging hierbij een stap terug ten* 
aanzien van Resolutie No.11, welke ia Mei j . 1 . werd aange
nomen, waarbij de wens werd uitgesproken, dat de zetel van 
alle organen der beperkte gemeenschappen dezelfde zou zijn 
als die van de Raad van Europa; 
c. in de KSG-Assemblee en de Asse .iDlee van de Ite.ad van 
Surooa zouden zoveel mogelijk dezelfde afgevaardigden zit
ting* moeten hebben. Een grote meerderheid van de Commissie 
voor Algemene Zaken was, naar de Heer Amery medeaeelde, van 

kunnen worden gedaan alle leden 
de Assemblee van de Raad 

als 
een 
:ou 

mening, dat het voorstel zou 
van de KSG-, die geen lid waren van 

Vergadering zitting" te doen nemén 
Bii nader inzien achtte men dit 

de beiie Assemblees 
van Europa, in deze i c i 6 < plaatsvervangende leden, 
voorstel, hetwelk in overleg tussen 
kunnen worden uitgewerkt; . 
d. deze paragraaf is le meest fundamentele in hetgenexe 
*-'"ies en vraagt, dat dar overeenkomst tussen de beide ASbe.n-

pp gemeenschappelijk .overeen te ko,ab:i voorv/aarueji blees 
-ae-
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de mogelijkheid moet worden geschapen, dat afgevaardigden 
van de Raad van Europa van landen, welke «jen deel -.n 
van de KSG, als waarnemers zullen'mogen d ? a W m e n aa^ot 
zittingen van de KSG-Assemblee en daar recht van spreken 
zullen hebben, doch geen stemrecht. Tegenover diegenen 
die ongerust waren ten opzichte van de mogelijkheid van te 
grote inmenging van de zijde van de Raad van Europa in &«a 
zaken der Zes werd van Engelse zijde nogmaals onderstreept, 
dat geen enkele bedoeling voorligt om de Assemblee van de 
KSG ondergeschikt te maken aan de Raad van Europa. De na
druk dient dan ook te worden gelegd op de bepaling, dat de 
voorwaarden voor waarnemerschap gemeenschappelijk dienen 
worden vastgesteld. 

Een amendement van de Italiaan Garon teneinde het waar
nemerschap zuiver te beperken tot openbare zittingen werd 
na aandrang van verschillende zijden ingetrokken. De Ita
liaan kon er zich echter niet toe brengen voor de Resolutie 
te stemmen, zodat hij aan de eenstemmigheid in de Assemblee 
afbreuk deed door als enige van de 103 gedelegeerden zich 
van stemming te onthouden. Mijn Italiaanse collega achtte 
het optreden van zijn landgenoot een politieke gaffe; 
e. het Comité van Ministers wordt verzocht zich in ver
binding te stellen met de Hoge Autoriteit en de Spciale 
Ministerraad van de KSG teneinde te onderzoeken onder welke 
voorwaarden waarnemers kunnen worden toegelaten tot de ver
gaderingen van de Ministerraad van de KSG en met name welke 
verplichtingen daaruit voor beide partijen, dus ook voor de 
waarnemers, voortvloeien. 

Voorts wordt, naar aanleiding van de suggesties, welke 
de Heer Monnet in de KSG-Assemblee deed, aan het Comité 
van Ministers gevraagd te onderzoeken op welke wijze de 
Hoge Autoriteit zou kunnen deelnemen aan bepaalde vergade
ringen van het Comité van Ministers of van de Raadgevende 
Vergadering van de Raad van Europa. 

Sectie C van de Resolutie is voornamelijk overgenomen 
uit het Rapport-Klompé en maakt het mogelijk, dat beperkte 
gemeenschappen7 welke niet zonder statutenwijziging in het 
kader van de Raad van Europa kunnen worden geplaatst, door 
speciale overeenkomsten toch met de Raad van Europa kunnen 
worden verbonden. Deze Sectie is vooral met het oog op de-
Zweden en de Ieren ontworpen. Verschillende Zweedse gedele
geerden verklaarden, dat zij de in Sectie C voorgestelde 
procedure voor hun land aanvaardbaar achtten en alle Zwwed-
se en Ierse gedelegeerden stemden tenslotte voor de reso
lutie . 

Sectie D regelt de positie van de griffiers der ver
schillende Assemblee's, een kwestie, die gelijk bekend reeds 
tot grote moeilijkheden aanleiding had gegeven, toen de 
Assemblee van de KSG te Straatsburg bijeen moest komen. 
Vele gedelegeerden, waaronder Mejuffrouw KLompé, vroegen 
zich af of de in Sectie D neergelegde oplossing wel wense
lijk was. De rapporteur Amer/^se-de dan ook, dat, hoewel de 
tekst in de Commissie voor Algemene Zaken aanvaardbaar was, 
zij' allerminst als een definitief oordeel van de Assemblee 
moest worden beschouwd. De tekst was eerder gemaakt voor ;iex 
geven van enige richtlijnen, welxe als basis voor discussie 
zouden kunnen dienen tussen de KSG-Assemblee en de Assemblee 
van de Raad van europa. 

-Volgens-
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Volgens de thans aangenomen tekst benoemen de ver
schillende Assemblee's een griffier, welke alleen aan die 
Assemblee zelf verantwoordelijk is. De griffier van de 
Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa echter 
krijgt tekens de functie van Directeur van de Europese 
Parlementaire Diensten met als taak als liaison te"dienen 
tussen de verschillende Assemblee's nouens administratieve 
regelingen van gemeenschappelijk belang. Opnieuw legde de 
rapporteur er de nadruk op, dat de aan de griffier van de 
Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa toegekende 
bijzondere bevoegdheden in genen dele hiërarchische ver
houdingen tussen de Assemblee's bedoeldarte scheppen. Men 
had echter gedacht, dat de griffier van het lichaam met 
het grootst aantal leden het meest geschikt zou zijn voor 
de coördinatie, die nu eenmaal uit het oogpunt van admi
nistratie en goede budget-politiek gewenst was. Opgemekkt 
moge nog worden, dat de griffier van de Raadgevende Ver
gadering van de Raad van Europa thans deel uitmaakt van 
het Algemeen Secretariaat en als zodanig verantwoordelijk 
is aan het Comité van Ministers. De Assemblee'wil echter 
deze functionaris een positie geven tengevolge waarvan 
hij slechts aan de Assemblee verantwoordelijk zal zijn. 
Een statutenwijziging zou daarroirnoodzakelijk zijn. 

x Door de aanneming van Advies No.3 heeft de Raadgevende 
/i.Jt Eden-plan Vergadering van de Raad van Europa/^hans, gelijk Amery het 

uitdrukte, tixxx gemaakt tot "The Council of Europe-Plan". 
Wat betreft de schepping van een Politieke Autoriteit 

heeft de Raadgevende Vergadering in Resolutie 23 beslist, 
dat het Bureau zich" in verbinding zal stellen met het 
Bureau van de Assemblee Ad Hoe teneinde de wijze te bepa
len waarop de rapporten van deze Assemblee zullen worden 
overgemaakt aan de Raadgevende Vergadering van de Raad van 
Europa, opdat ook de Raad van Europa zijn oordeel over het 
werk' van de Assemblee Ad Hoe zal kunnen uitspreken. De 
Resolutie,, welke nog tot een vrij uitvoerig debat aanlei
ding gaf, houdt in, dat de in Mei j.1. door de Assemblee 
van de Raad van Europa ingestelde Ad Hoe Commissie blijft 
bestaan. Verschillende afgevaardigden hadden voor ophef
fing van deze Commissie gepleit onder het motto, dat zij 
dubbel werk zou doen met de Ad Hoe Assemblee, doch de Ver
gadering besloot de Commissie te handhaven, daar zij wilde 
voorkomen de indruk te wekken, dat de Raad van Europa zich 
niet meer competent zou achten ten aanzien van de vorming 
van een Europese Politieke Autoriteit. 

In dit verband moge ik er nog op wijzen, dat verschil
lende sprekers in de Assemblee zich hebben afgevraagd of 
de Raad van Europa als gevolg van de totstandkoming der 
supranationale gemeenschappen nog een politieke taak te 
vervullen had. Verschillende leden laadden de vrees uitge
sproken, dat de Raad van Europa aan betekenis zou gaan ver
liezen. De Heer Spaak kwam met kracht hiertegen op : 

"Je suis stupéfait d'entendre certains membres de cette 
Assemblee dire : On est en train de nous vider de 
notre substance, nous n'allons bient8t plus n e n 
avoir a faire et nous allons mourir tranquillement, 
mëme pas de notre belle mort. 

-Je-
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Je suis convaincu, mesdames, messieurs, que cela 
n'arrivera pas, si bien entendu nous ne coiomettons 
pas certaines erreurs. 
Comment, nous n'avons plus rien à faire? D'abord, 
nous avons ici, dans cette'Assemblée, et c'est notre 
besogne essentielle, à surveiller, de session en 
session, le développement des accords qui doivent 
exister entre les Communautés ou la Communauté des 
Six et l'Europe des Quinze, et nous devons, sans pro
céder à un travail théorique, coordonner petit à 
petit, je dirai même codifier, les règles de cette 
coordination pour maintenir précisément dans un lieu, 
dans un local, l'Europe des Quinze en parfaite harmo
nie avec l'Europe des Six, 
C'est là à mon avis, .notre principal travail politique 
pour le moment." 

Nog een verder belangrijke taak wacht de Raad van Europa, 
naar het oordeel van Spaak. Het gehele economische en socia
le probleem van Europa blijft aan de orde van de dag en de 
Assemblee zou naar de mening van Spaak thans ernstig zich 
moeten gaan bezig houden met het bestuderen van enige grond
problemen. De Assemblee moet daarbij niet, gelijk in het 
verleden, te veel hooi op de vork nemen, doch er zich meer 
op toeleggen één of twee zeer belangrijke - zaken à fond te 
behandelen. 

Guy Mollet vond echter, dat Spaak te veel nadruk op 
het economische legde : 

"Bien sur, notre tâche sur le plan économique est gigan
tesque et peut-être ne l'avons-nous par accomplie avec 
assez de ténacité jusqu'à ce jour, mais, sur le plan 
politique notre mission, loin d'être diminuée, s'est 
qccrue, et c'est surtout qu'il nous faudra veiller à 
ce que tout soit mis en oeuvre pour unir l'ensemble 
de l'Europe et plus encore à ce que nulle part ailleurs 
rien ne soit fait qui puisse diviser cette Europe. 
C'est :à une grande tâche politique, mes chers collè
gues, je le reconnais." 

Met die laatste woorden is ongetwijfeld de politieke taak 
van de Raad van Europa duidelijk omschreven. v 

b. SAAR-PROBLEEK. 

Ofschoon ik afzonderlijk hierover mocht berichten, moge 
ik hier volledigheidshalve vermelden, dat het 3ureau van de 
Assemblee aan het begin van de zitting het door de Duitse 
Delegatie voorgestelde agenda-punt, luidende : 

"Violation, dans le territoire de la Sarre, des obli
gations d émocratiques résultant du Statut du Conseil 
de 1'Europe et de la Convention de sauvegarde des 
Droits de 1*homme." 

niet ontvankelijk verklaarde op grond van het ^ e - ^ dat men 
'een klacht de Raadgevende Vergadering niet de plaats achtte/tegen een 

der Regeringen der deelnemende staten in behandeling te nemen. 
Slechts het Comité van Ministers was, naar het oordeel van 
de meerderheid van het 3ureau daarvoor de aangewezen plaats. 
De Duitse Delegatie heeft daarop op een later tijdstip een 

-meer-
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meer gematigde resolutie ingediend, waarin de wens wordt 
uitgesproken, dat eventuele verkiezingen in de Saar onder 
zodanige omstandigheden zullen plaats vinden, dat alle 
leden van de Raad van Europa het resultaat deeer verkie
zingen kunnen beschouwen als een vrije uiting van de volks
wil. De Saar-delegatie diende daarop eveneens een resolutie 
in, waarin de wens werd uitgesproken, dat met het oog op 
de vrije uiting van de wil van de Saar-bevolking geen po
gingen van buitenaf zouden worden gedaan teneinde de in
terne politieke situatie in het Saargebied te beinvloeden. 

Beide resoluties werden ter behandeling naar de Com
missie voor Algemene Zaken verwezen. Jhr.van der G-oes van 
Naters werd als rapporteur aangewezen teneinde tijdens de 
eerstvolgende gewone zitting van de Assemblee rapport over 
deze kwestie uit te brengen. Gedurende de afgelopen ver
gadering bleek duidelijk de wens van alle betrokken partij
en om de hangende onderhandelingen niet te storen. Moch
ten deze onderhandelingen niet tot een resultaat leiden 
dan valt het te bezien of een openbaBB debat over deze aan
gelegenheid nog verder kan worden vermeden. 

EUROPESE DEFENSIE. 
Hoewel het Statuut van de Raad van Europa defensie-aan

gelegenheden uitdrukkelijk uitsluit, haeft het Comité van 
Ministers, vooral sinds -Churchill te straatsburg voor het 
eerst voor de. vorming van een Europees leger pleitte, het 
standpunt ingenomen, dat de Raad van Europa begoegd was 
over de politieke aspecten van de defensie haar oordeel te 
geven. Men mag zich echter afvragen of het rapport van de 
Heer Fens en de naar aanleiding daarvan door de Assemblee 
aangevraagde Recommandatie No.37 en Resolutie No.21 niet 
veel verder gaan dan zuiver politieke beschouwingen over de 
Europese defensie. De Zweedse en Ierse afgevaardigden heb
ben zich bij deze «rageIegenheid van stemming onthouden; 
tijdens het openbaar debat hulden zij zich in een volkomen 
stilzwijgen. 

De Nederlander Fens trad in deze aangelegenheid op als 
rapporteur en benadrukte tijdens de openbare discussie, 
evenals in zijn rapport, dat zekere uitlatingen in de V.S. -
er. verklaringen van NATO-officials ongerustheid hadden ge
wekt bij een aantal landen omtrent de operationele plannen 
van SHAPE. 

Deze ongerustheid vloeit voornamelijk voert uit het 
feit, dat de officiële informatie, welke door NATO wordt 
gegeven, naar het oordeel van de rapporteur en de Commissie 
voor Algemene Zaken, totaal onvoldoende is. Het is daarom, 
dat de Assemblee in de gelegenheid wenst te worden gesteld 
meer informatie te krijgen omtrent de verdediging van Europa, 

De Assemblee heeft thans in Recommandatie 37 een ver
zoek tot het Comité van Ministers gericht, aan NATO de no
dige inlichtingen te vragen, opdat de algemene proolemen 
der Europese verdediging regelmatig elk jaar door de Kaaa-
gevende Vergadering van de Raad van Europa zullen kunnen 

-worden-
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worden onder ogen gezien. Het ziet er voorlopig niet naar 
uit, dat de Zweedse Regering het Comité van Ministers toe
stemming zou geven tot het uitvoeren van deze Recommandatie 

Gelijk gezegd had de Heer Fens in zijn rapport uiting 
gegeven aan zijn ongerustheid nopens de operationele plan
nen van SHAPE, Was het juist, dat zekere landen van den aan. 
vang af bij e en aanval buiten de hoofdverdedigingslijn zou
den vallen? De Heren Schmal en van der Goes van Haters 
maakten gewag van het bekende artikel van ï.ïiddleton in de 
New York Times,volgens hetwelk Noord-West Duitsland, Neder
land en België aanstonds bij een aanval zouden worden opge
offerd. De Heer Schmal verklaarde, dat het antwoord, dat de 
Nederlandse Regering op een desbetreffende vraag,in het 
Nederlandse Parlement gesteld, voor hen die tussen de regel 
door konden lezen de gewekte ongerustheid geenszins had weg 
genomen. De Turkse afgevaardigde Mandalinci en de Belg 
Heyman vielen de Nederlandse sprekers bij, terwijl de Frans 

/7Guy Mollet, man/cTe Vergadering vanwege de weerklank, die de betrokken 
resolutie in Europa zou hebben, met klem aanbeval haar fiat 
daaraan te geven. Zo wordt thans in Resolutie 21 het begin
sel van gelijkheid van verdediging van territoir bepleit : 

"L'Assemblée convaincue que le renforcement de la 
puissance militaire de l'Europe a pour but d'assurer 
solidairement la sécurité de toutes les nations parti 
cipantes qui, acceptant les sacrifices nécessaires, 
ont un droit égal à la défense de leur territoire, 
Bemande que ce principe trouve son expression dans 
les décisions de l'O.T.A.N., en matière tant politiqu 
que militaire." 

Voorts wordt in deze resolutie nog aangedrongen op een gro
tere integratie van de Europese wapenindustrie ^ex het oog 
op de verlening van "ofï shore" bestellingen engarraagti, dat 
te dien einde een "long term plan" worat*gewteld. 

ECONOMISCHE KWESTIES 

a. VIERDE RAPPORT O.E.E.C. 

De Italiaanse Minister van de Schatkist, Pella, heeft 
zeer tot genoegen van de Raadgevende Vergadering het Vierde 
Raoport van de O.E.E.C. ingeleid en de volgende dag de ge
rezen vragen beantwoord. Ook verscheen hij in de Commissie 
voor Economische Zaken, dodat de Voorzitter hem lof toe
zwaaide voor het feit, dat hij aan de Assemblee die eer te-
wezen had, welke een volwaardig Parlement toekomt. 

Het Vierde O.E.E.C.-report moest worden opgemaakt op 
een ogenblik, waarop de O.E.E.C. nog zelf geen conclusies 
uit verschillende studies had getrokken. Dit gold net name 
ten aanzien van de twee in het.Rapport opgenomen exper-s-
rapporten inzake de werking van de Betalingsunie en i^za^e 
het^probleem van de interne financiële stabiliteit.. De As
semblee bleek het echter op prijs te stellen, dat deze rap
porten desalniettemin werden overgelegd, daar haar ditmaal 
als het ware een blik in de keuken van de O.E.E.C. ge gun a 
werd. Deze goede stemming van de Assemblee ten opzichte 
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van de O.E.E.G. komt dan ook tot uiting in punt 1 van het 
door de Vergadering aanvaarde antwoord, waarin deze Organi
satie genoemd wordt "as one of the most useful organs of 
European cooperation". ° . 

Minister Pella constateerde aan de actieve zijde van 
de economische balans van Europa de opgetreden staoiliteit 
der prijzen, doch moest anderzijds gewagen van de stilstand 
en zelfs lichte achteruitgang, welke ten aanzien van de pro
ductiviteit in West-Europa was opgetreden, terwijl hij ten 
aanzien van het dollar-deficit geen vooruitgang voor Europa 
kon aanduiden. Evenals Minister Stikker in Mei j.1., bepleit
te de Heer Pella het grote belang van monetaire maatregelen 
in de verschillende landen ter bereiking van financiële 
stabiliteit. Anderzijds hoopte hij, dat er in de V.S. groter 
begrip voor de Europese moeilijkheden gewekt zou worden door 
het rapport-Draper, hetwelk een meer liberale Amerikaanse 
invoerpolitiek en een ruimere mate van investering in het 
buitenland bepleitte. 

Als gewoonlijk waren de Britten Boothby en Lord Layton 
bij dit onderwerp de belangrijkste sprekers. Boothby wees er
op, dat de productie van voedsel en kolen in Europa in de 
eerstvolgende twee jaren absoluut zou moeten toenemen, wilde 
de levensstandaard van Europa niet aanzienlijk achteruitgaan. 
De grote waarde erkennende van een monetaire politiek, welke 
streefde naar het bereiken van inwendige financiële stabili
teit en van het evenwicht naar buiten, Wees hij op het gevaar 
van een dergelijke politiek in verband met de zo noodzakelij
ke uitbreiding van de productiviteit. 

In haar antwoord op het Rapport heeft de Raadgevende 
Vergadering dan ook, vooropstellend dat het wenselijk is, 
dat de productiviteit in Europa vermeerdert op grond van de 
op 29 Augustus 1952 door de O.E.E.C. uitgestippelde vermeer
dering van 2 5 ^ gedurende 5 jaren, als haar mening uitgespro
ken, dat bovenmatige restricties het gevaar'met zich kunnen 
brengen van beperking in de mogelijkheid tot investeren met 
het oog op de uitbreiding van de productie. De Vergadering 
heeft de O.E.E.C. gevraagd het probleem van een te snelle 
.stijging van de productiviteit enerzijds en het tegengaan 
van inflationistische druk anderzijds aan nadere studie te. 
onderwerpen en een evenwichtsformule te dien aanzien uit te 
werken. 

Het is niet onaardig te vermelden, dat de Italiaan Caron 
en ook Minister Pella inmiddels wezen op de succesvolle maat
regelen, welke Nederland in 1951 heeft genomen ter bereiking 
van de eigen financiële stabiliteit en de daaruit voortsprui
tende gunstige gevolgen voor onze betalingsbalans. 

Het dollar-deficit, door Lord Layton in 1951 op $ 33« 
millioen becijferd en wat de handel in fabrikaten betreft zelfs 
als $ 548 millioen aangegeven, beheerste voor een groot deel 
het economisch debat. Vele reeds meer gehoorde oplossingen 
werden bepleit zoals bijv. grotere uitvoer naar Amerika, 
meer investering door de V.S. in Europa, doch Boothby, daar
bij gesteund door Lord Layton, was van mening, dat nog andere 
maatregelen geboden waren. 

Hij haalde een artikel aan uit "The Economist", waarin 
herziening van de beginselen van Bretton Woods werd bepleit. 
De Conferentie van Bretton Woods in 1945 kon de huidige ont
wikkelingsgang uiteraard niet voorzien en de beginselen van 
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non-discriminatie en van vaste wisselkoersen waren niet meer 
van deze tijd. Ook was hij van mening, dat het GATT te dien 
aanzien te veel restrictieve clausules bevatte. 

Hoewel de Heer Pel'la in zijn antwoord ten aanzien van 
Bretton Woods zich zeer voorzichtig uitdrukte, bleek de Ver
gadering het met Boothby en Lord Layton eens te zijn. 

Aan het slot van haar antwoord spreekt de Assemblee dan 
ook de wens uit van een internationale conferentie, waarbij 
de beginselen van de Bretton Woods overeenkomst aan een her
ziening zou moeten worden onderworpen. Leze conferentie zou 
na de Amerikaanse presidentsverkiezing en na de in November 
a.s. te houden economische conferentie van de Britse Common 
Wealth moeten plaats vinden. 

De beide redevoeringen van de Heer Pella zijn bij dit 
rapport gevoegd. 

ECONOMISCHE BANDEN MET OVERZEESE GEBIEDEN. 
De Assemblee heeft een gehele dag besteed aan de behan

deling van het door de Economische Commissie bestudeerde 
rapport en de daarbij gevoegde Recommandatie No.26 betreffen
de de economische betrekkingen met overzeese gebieden. 

Reeds in Mei 1951 had de Vergadering aandacht aan deze 
kwestie geschonken, doch naar aanleiding van een hernieuwd 
debat van de Assemblee in November 1951 kreeg het Secretari
aat opdracht een studie te ondernemen tengevolge van een 
motie van Lord Layton. Het Secretariaat-Generaal heeft daar
op een Working Party benoemd onder leiding van de Brit Cecil 
Kisch, waarin naast een aantal Engelsen ook een aantal Fran
sen benevens een Belg en een Duitser zitting hadden. In de 
Nederlandse pers is terecht critiek uitgeoefend op het feit, 
dat het Secretariaat geen Nederlander had aangezocht om aan 
dit werk deel te nemen. In de Assemblee is er inmiddels op 
gewezen, met name door de Deen Lannung, dat Nederland op dit 
gebied over een rijke ervaring beschikte. Helaas nam aan het 
debat over deze belangrijke zaak geen Nederlander deel, het
geen mede te wijten was aan het feit, dat het rapport eerst 
eind Augustus werd rondgezonden; onze Kamerleden verklaar
den zich geen voldoende oordeel te hebben kunnen vormen. 

Een soortgelijke critiek is ook uitgeoefend door de 
Zweed Ohlin, die het echter moest afleggen tegen de sterke 
aandrang, welke door de Engelsen Boothby, Amery en Lord Layto 
werd uitgeoefend om in deze aangelegenheid tijdens de huidige 
zitting tot een conclusie te komen. 

De Duitse rapporteur Seialer deed uitkomen, dat het rap
port en de recommandatie oedoelen een Europese oplossing te 
vinden voor het probleem van het dollar-deficit, en wel door 
het pool'en van de coonomi'én der West-Europese landen met de 
overzosse gebieden, waarmede zij constitutionele banden lieboen 
Zowel de Britse Dominions als de onder Van europa afharuceliJK 
bestuur staande overzeese gebieden zouden met Europa een ge
bied vormen van 950 millioen zielen, hetwelk zich op den 
duur door grotere samenwerking zelfstandig zou minnen bedrui
pen. Grotere Europese invoer en investering enerzijds en uit
voer van grondstoffen naar Europa anderzijds zouden tot be
langrijke beperking van het dollar-deficit kunnen leiden en 
dus tot geringere afhankelijkheid in Europa van Amerikaanse 
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hulp. De rapporteur waarschuwde ervoor, dat geenszins bedoeld 
werd het hierbedoelde gebied tot een autarchie te maken. Gro
tere handel met het dollargebied was uiteraard nodig. 

Het Comité van Ministers zou teneinde een begin- van uit
voering te geven aan het onderhavige plan de verschillende 
betrokken Regeringen moeten verzoeken onderhandelingen te 
openen om te geraken tot : 
a. de vestiging van een Europese bank voor de ontwikkeling 

van overzeese gebieden, welke in nauwe samenwerking zou 
moeten arbeiden met de International Bank for Reconstruc-
tion and Development; 

b. de afsluiting van long term contracten en internationale 
overeenkomsten op het gebied van grondstoffen ; 

c. een preferentieel systeem, waarin op basis van wederkerig
heid de landen der Common Wealth en de van Europa afhanke
lijke gebieden enerzijds en de Europese staten anderzijds 
elkaar bijzondere voorrechten verlenen. 

Lord layton wees erop, dat het gehele plan, hetwelk hij 
met trots het Plan van Straatsburg doopte, wellicht door 
sommigen als een poging van isolering van de V.S. zou kunnen 
worden uitgelegd. Hij ontkende de juistheid van een zodanige 
critiek, omdat naar zijn mening de meeste vooruitziende Ame
rikanen zeer wel bereid waren in te zien, -dat overmatige af
hankelijkheid van Europa ongunstig was voor het bereiken van 
stabiliteit op economisch gebied. Als overtuigd vrijhandelaar 
besteedde hij uiteraard aandacht aan de passage in de Recom
mandatie, welke een preferentieel systeem verdedigt. Hij 
achtte een discriminatoir tarief echter gemotiveerd, indien, 
gelijk hij het zag, hier slechts sprake zou zijn van het naar 
beneden halen van tariefmuren en zulks ten aanzien van allen, 
die op gelijke wijze concessies zouden willen doen. Hij achtte 
ook de toestemming en medewerking van de V.S. op dit gebied 
als een noodzakelijke voorwaarde. De hier verdedigde afwijking 
van de meest-begunstigings clausule vindt zijn voorbeeld in 
de conceptie van de Kolen en Staal Gemeenschap. 

De Fransman Saller, oud-Directeur voor het economisch 
ontwikkelingsplan der Franse overzeese gebiedsd^en, wees op 
het grote belang van de reciprociteit inzake de behandeling 
der wederzijdse producten. Ook de Europese landen, die geeri 
constitutionele banden met overzeese gebieden hadden, zouden 
de invoer van de producten dier gebieden op basis van reci
prociteit moeten vergemakkelijken. 

Ook de Brit Amery verdedigde zich tegen het verwijt als 
zou zich hier een samenzwering tegen de V.S. voltrekken : 

"All of us here know that the survival of the cause of 
freedom in the world depends upon maintaining the clos-
est friendship with the Americans; but we know, too, 
that this relationship between the United States and 
ourselves will never be as strong as it should be so 
long as it is a debtor-creditor relationship." 

Europa en de Common ï.'ealth zouden elkaar in het belang van de 
V.S,gezamenlijk economisch sterker moeten maken. 

De Zweed Ohlin, die het vorig jaar de promotor was ge
weest van de door de Assemblee aanvaarde recommandatie inzage 
de "Low Tariff Club" was de enige, die de Recommandatie Ko.^o 
bestreed, waarbij hij vooral zijn pijlen richtt- tegen het 
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voorgestelde preferentieel systeem. Hij sprak van een vér
gaand, ja bijna revolutionair, voorstel en vroeg de Assemblee 
zich ernstig te beraden alvorens een besluit te nemen. Dit 
plan betekende volgens hem een schema voor een "High Tariff 
Club", hetwelZ door de Assemblee het vorig jaar aanvaarde 
politiek van verlaging der tarieven geheel omver gooide. 

Boothby erkende, dat het plan hier en daar verhoging 
van rechten zou kunnen betekenen, doch hij was van mening, dat 
in het algemeen eerder een belangrijke reductie in de tarie
ven zau plaats vinden dan aan verhoging. Voorts onderlijnde 
hij, dat zeker geen discriminatie ten aanzien van Amerikaans 
kapitaal zou kunnen plaats vinden, integendeel, hij erkende 
de absolute noodzakelijkheid van Amerikaanse investeringen 
in overzeese gebieden. Anderzijds achtte hij het belangrijk, 
dat Europa in grote mate kapitaal-goederen zou gaan leveren 
voor de economische ontwikkeling van de overzeese gebieden. 

Recommandatie 26 werd door de A^gamblee tenslotte aan
genomen, nadat Ohlin zijn amendement SB ae vestiging van een 
preferentieel systeem had ingetrokken. 

Voorts heeft de Assemblee een motie aangenomen volgens 
welke haar Commissie voor Economische Zaken aan de Ministers
conferentie der Common Wealth, welke November a.s. te Londen 
bijeen zal komen, de inhoud van Recommandatie 26 zal voor
leggen. 

• Van Britse officiële zijde wordt, naar ik verneem, ten-
aanzien van de Resolutie vrij grote terughoudendheid aan den 
dag gelegd. Ook de "Times" en "The Economist/ hebben zich 
sceptisch ten aanzien van het plan-Straatsburg uitgelaten. 

c. EUROPESE MAATSCHAPPIJEN. 
In Recommandatie No.38 heeft de Assemblee thans aan het 

Comité van Ministers verzocht aan de Regeringen van de leden 
van de Raad van Europa mededeling te doen van de door de 
Commissie van Juridische Zaken uitgewerkte voorstellen nopens 
een ontwerp-statuut voor de vorming van Europese maatschappij
en. Het geldt hier een reeds enige jaren geleden opgekomen 
plan te geraken tot een Europees statuut voor maatschappijen, 
welker werkzaamheden zich uitspreiden over meer Europese sta
ten en welke geacht kunnen worden een internationaal belang
rijke werkzaamheid te vervullen. Gelijk de Belg Rolin op
merkte, is het de grote moeilijkheid te komen tot een defini
tie van de maatschappijen,aan welke men een gepriviligieerd 
statuut als in de recommandatie voorzien zou willen toekennen. 
Sommigen zouden reeds aan particuliere inaatsc^pi jen, die mui 
werkzaamheden in verschillende landen venienten, zonder meer 
dit statuut willen toekennen, terwijl anderen zich uitsluitend 
zouden willen beperken tot instellingen, welke een algemeen 
belang bahartigen. 

Het geldt dus een nog zeer fluide zaak, reden waarom 
slechts besloten is de Regeringen het plan over te leggen in 
de hoop, dat men in een later stadium tot een zeker positiei 
resultaat zou kunnen komen. Ook het Internationaal Instituut 
voor de Unificatie van Privaatrecht te Rome wordt in deze 
zaak geraadpleegd. 

-LAND30UW-
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LANDBOUW. 

De Assemblee bleek ingenomen met de beslissing van het 
Comité van Ministers aan de Regeringen der landen, welke aan 
de Europese Landbouwconferentie deelnemen, aan te bevelen dat 
een drie-tal leden van haar Landbouw-comraissie als observers 
aan deze conferentie zullen deelnemen. De Assemblee heeft 
thans de Deen Federspiel, de Fransman Charpentier en de Ier 
Crosbie als eventuele observers benoemd, terwijl als plaats
vervanger de Duitser Gerns werd aangewezen. 

SOCIALE KWESTIES. 

De Belg Heyman bracht over deze aangelegenheden rapport 
uit, zulks in zijn dubbele kwaliteit van rapporteur en voor
zitter van de Commissie van Sociale Zaken, in welke laatste 
functie hij de Heer Serrarens, die een afscheidsrede hield, 
opvolgde. 

De Heer Heyman begon met het antwoord toe te lichten, 
hetwelk door de Sociale Commissie was opgesteld naar aanlei
ding van het Supplementair Bapport van het Comité van Minis
ters, welk antwoord in waarderende termen spreekt over de vor
deringen, welke door het Comité van Ministers gedurende de 
laatste maanden werd bereikt. De hoop werd uitgesproken, dat 
thans,naar aanleiding van de in de Internationale Arbeids
organisatie aangenomen conventie inzake minima normen van so
ciale zekerheid, tot de uitwerking van een Europese code op 
dit gebied zou kunnen worden overgegaan. 

De Assemblee heeft voorts bij Recommandatie 27 aan de 
Ministers verzocht over te,gaan tot de instelling van een So
ciaal Comité, dat zou worden samengesteld uit hoge ambtenaren 
der verschillende Ministeries van Sociale Zaken der leden van 
de Raad van Europa. De taak van dit Comité zou zijn stimule
rend te werken ten aanzien van de sociale taak, welke de Raad 
van Europa heeft te verrichten. Naast de behandeling van re
commandaties van sociale aard zou dit Comité- er naar moeten 
streven een zo groot mogelijke harmonisatie der wetgevingen 
op sociaal gebied te bereiken en een gemeenschappelijk sociale 
politiek voor de Raad van Europa uit te stippelen. In haar 
Advies No.2 heeft de Assemblee, op voorstel van de Commissie 
van Sociale Zaken, aan het Comité van Ministers desgevraagd'' 
doen weten, dat zij het wenselijk acht een consultatieve 
status toe te kennen aan de twee Internationale vakverenigings
organisaties, die hier om hadden gevraagd. Verschillende spre
kers hechtten veel gewicht aan deze zaak. 

Voorts sprak de Raadgevende Vergadering zich in Recomman
datie 29 uit voor een spoedige ratificatie door de leden van 
de Raad van Europa van de Conventie van Genève van 12 Augustus 
1949 inzake de bescherming van de burgerbevolking in oorlogs
tijd. Deze staten zouden tevens verzocht moeten worden in 
samenwerking met de Rode Kruis-organisaties uitvoering te geven 
aan de in deze conventie voorziene bijzondere bescherming van 
burgers, en met name van kinderen, in oorlogstijd. 

Een verdere recommandatie door de Sociale Commissie voor
gesteld en door de Assemblee aanvaard (Recommandatie 28) be
treft de schepping van een Europees crediet-instituut voor 
woningbouw. Een Comité van Regeringsexperts zou deze zaak 
moeten gaan bestuderen. De Deen Federspiel maakte terecht de 
opmerking, dat het hem wel zeer dubieus leek of, gezien de 
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grote investeringsbehoefte op verlerlei ander gebied, voor 
deze aangelegenheid geld zou worden bijeengebracht. Het gold 
hier z.i. een taak voor de Regeringen afzonderlijk. Van Duit
se en Italiaanse zijde werd echter betoogd, dat de problemen 
in Duitsland en Italië zo groot zijn, dat internationale hulp 
geboden is. De Raadgevende Vergadering bleek tenslotte in 
overgrote meerderheid het Duitse en Italiaanse standpunt te hul
digen; slechts 4 leden bleken zich van stemming te hebben ont
houden. 

In Resoluties 15 en 16 heeft de Raadgevende Vergadering 
tenslotte met belangstelling kennis genomen van het door het 
Internationale Arbeids-Bureau en door de Brusselse Verdrags
organisatie voor het eerst aan de Raad van Europa overgelegde 
rapport nopens haar werkzaamheden,en de hoop uitgesproken, 
dat deze rapporten voprtaan periodiek zouden worden uitgebracht. 

De indruk bestaat, dat deze rapporten er zeer toe hebben 
bijgedragen de waardering voor de werkzaamheden iaa* derbe
trokken organisaties te vergroten en een aantal afgevaardigden 
ervan te overtuigen, dat bepaalde werkzaamheden beter door 
deze organisaties kunnen geschieden dan door de Raad van Europa", 

JURIDISCHE ZAKEN. 

Bij monde van de Deense rapporteur Lannung heeft de Assem
blee in haar antwoord op üet Supplementair Rapport van het 
Comité van Ministers haar teleurstelling uitgesproken over het 
feit, dat de conventie inzake de rechten van de mens tot dus
ver door slechts drie staten (Engeland, Noorwegen en Zweden) 
was geratificeerd. Zij heeft er op aangedrongen, dat het Comité 
van Ministers k±£ de betrokken Regeringen zal verzoeken de 
ratificatie en daarmede de spoedige inwerkingtreding van de 
conventie te bevorderen. 

Lord Layton heeft over dezelfde aangelegenheid een schrif
telijke vraag tot het Comité van Ministers gericht. 

De Juridische Commissie, of beter gezegd de Heer Rolin, 
had aiauwe voorstellen uitgewerkt nopens een statuut voor een 
Europees Gerechtshof alsmede voor een Europese acte voor de 
vreedzame regeling van geschillen. Daar op 13 dezer een Comité 
van Experts te Straatsburg zou bijeenkomen teneinde de Recom
mandatie op dit gebied te bestuderen, werd aan het Comité van 
Ministers verzocht de bij Recommandatie No.36 gevoegde voor
stellen ter bestudering aan dit Experts-Comité over te' maken, 
een verzoek waaraan het Comité van Ministers reeds voldaan 
heeft. 

De Heer Guy Mollet heeft nog verklaard, dat deze recomman
datie tevens moest worden gezien als een voorstel van de As
semblee, waarin uitwerking wordt gegeven aan de Britse voor
stellen voor zover betreft het leggen van banden tussen de 
gerechtshoven der beperkte gemeenschappen en een gerechtshof 
welks competentie zich over de leden van de Raad van Europa m 
haar geheel zou uitstrekken. 

CULTURELE ZAKEN 
In Recommandatie 31 vraagt de Assemblee het Comité van 

Ministers bij die Europese Regeringen, welke geen lid zijn 
van het Brussels Verdrag, erop aan te dringen, dat zij o n a e J 
elkaar culturele conventies sluiten naar het voorbeeld van ae 
curlturele conventies, welke onder üet 3russels Verdrag zijn 
tot stand gekomen. 

— In— 
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In Recommandatie 33 wordt geconstateerd, dat tot dusverre 
nog geen enkel lid van de Raad van Europa is overgegaan tot 
de ratificatie van een in het kader van de UNESCO gesloten 
conventie nopens de vrije internationale circulatie van boeken 
kunstwerken en verdere middelen van informatie en onderwijs. ' 
Op spoedige ratificatie door alle leden van de Haad van Europa 
wordt aangedrongen» 

Recommandatie 32 verzoekt het Comité van Ministers over 
te gaan tot de instelling van een gemengde liaison commissie 
op het gebied van de voorlichting, welke de Secretaris-Generaal 
van advies zou moeten dienen bij de samenstelling van de budget 
van de voorlichtingsdiensten. Dit gemengde comité zou moeten 
worden samengesteld uit drie leden van het Comité van Ministers 
en drie vertegenwoordigers van de Assemblee. 

* 

EUROPESE TRANSPORTRAAD! 
Reeds sinds 1950 heeft de Assemblee zich bezig gehouden 

met het probleem der coördinatie van het Europese verkeers
wezen. De Heer Bonnefous en de Heer van de Kieft hadden, 
gelijk bekend, reeds vroeger hierover gerapporteerd zonder 
dat de behandeling verder dan het commissie-stadium was ge
komen. Het had ook thans weinig gescheeld of de zaak was op
nieuw in de Commissie van Economische Zaken blijven rusten. 
Be oud-directeur-generaal van de Franse spoorwegen, de Gaullist 
lemaire, heeft echter door een verdere uitwerking aan het plan
van de Kieft te geven de Assemblee tot de aanneming van Recom
mandatie 30 kunnen bewegen, welke aan het Comité van Ministers 
de schepping van een Europese transportraad zowel voor het weg-, 
spoorweg- als waterverkeer aanbeveelt. Gelijkvan een de Gaullist 
te verwachten valt, is in dit voorstel geen enkele supranatio
nale tendenz meer te bespeuren. 

De in het leven te roepen Europese transportraad zal voor
namelijk een studie-en coordinatie-taak hebben en voorts zeke
re recommandaties kunnen formuleren teneinde tot grotere samen
werking op verkeersgebied te geraken. 

De Heer Rolin onderwierp de recommandatie aan een zeer 
critische beschouwing. De formulering laat in haar geheel dan 
ook veel te wensen over. 

Er waren echter vele sprekers, waaronder met name de Heer 
van Cauwelaert, die het belangrijk vonden, dat de Raad van 
Europa thans begint met een coördinerende arbeid.Eenmaal een 
begin gemaakt, zal blijken welke nadere vormen daarvoor moe
ten worden gevonden en welke bevoegdheden aan een centraal 
orgaan kunnen v/orden toegekend. 

De Raadgevende Vergadering verwacht eigenlijk, dat de 
Regeringen thans zo spoedig mogelijk hun experts zullen bij
eenroepen teneinde een studie te ondernemen. 

VLUCHTELINGEN-ZAKEN. 
In Recommandatie 34 doet de Assemblee een beroep op het 

Comité van Ministers de nuttige werkzaamheden van de PICCME 
ten aanzien van de overzeese emigratie te doen voortzetten. 
Gelijk bekend, zal het mandaat van deze organisatie aan het 
einde van het jaar verlopen en is een nieuwe beslissing voor 
de voortzetting daarvan nodig. Aangedrongen wordt op de ver
lenging der werkzaamheden van het Comité met 4 a 5 jaren. 

-In-
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In Recommandatie 35 wordt het Comité van Ministers be
vraagd in samenwerking met internationale organisaties zoveel 
prioriteit te willen geven aan investeringsplannen, welke 
bevorderlijk kunnen zijn voor de integratie van vluchtelingen. 
Met name wordt de instelling van een speciaal fonds door de 
Raad van Europa bepleit, dat in deze richting zou kunnen 
werken. 

COMMISSIE INZAKE GEMEENTELIJKE EN REGIONALE AANGELEGENHEDEN. 
Op voorstel van de burgemeester van Bordeaux, de Gaullist 

Chaban-Delmas, besloot de Assemblee bij Resolutie 20 tot de 
instelling van een speciale commissie inzake gemeentelijke en 
regionale aangelegenheden, welke ten doel heeft Europese pro
blemen óp gemeentelijke en regionaal niveau te doen bestuderen 
en Europese contacten op dit gebied te bevorderen. De Neder
landse afgevaardigde Schmal, lid van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland, werd tot vice-voorzitter van de Commissie ge
kozen. 

DIVERSEN. 
Sinds een jaar bemoeit zich een Commissie van de Raad

gevende Vergadering met een onderzoek naar de taak, welke de 
Raad van Europa heeft ten aanzien van die landen, welke geen 
lid kunnen zijn van de Raad van Europa. Hoewel men hierbij 
vooral het oog heeft op de landen achter het IJzeren Gordijn, 
komt in de Assemblee steeds de tendenz tot uiting ook Spanje 
onder deze landen te rangschikken. 

De Assemblee heeft op voorstel van de bedoelde commissie 
Recommandaties 39 en 40 aangenomen. 

In Recommandatie 39 wordt het Comité van Ministers ge
vraagd een geregelde voorlichting te doen plaats vinden, voor
namelijk wordt hierbij aan radio-ruit zendingen gedacht, nopens 
de werkzaamheden van de Raad van Europa,.zulks met het doel 
de banden van West-Europa met de onderdrukte volkeren* te ver
sterken. 

In Recommandatie 40 wordt aangedrongen op de instelling 
van een Europees cultureel fonds voor uitgewekenen. In 1951 
had de Raadgevende Vergadering voorgesteld een dergelijk fonds 
te doen beberen door» de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen 
van de Verenigde Naties, doch sinds de Heer van Heuven Goedhart 
had doen weten, dat het niet tot zijn taak behoorde zich met 
deze categorie van vluchtelingen te bemoeien, wordt thans de 
totstandkoming van een door de Raad van Europa te beheren fonds 
bepleit. 

Verschillende exemplaren van de diverse bijlagen worden 
bij dit rapport aanstonds ingesloten. In verband echter met 
de door het Ministerie van Buitenlandse Zaken benodigde grote 
aantal worden 110 exemplaren van alle bijlagen afzonderlijk 
en rechtstreeks door de Documentatie-dienst van de Raad van 
Europa naar Den Haag gezonden. 

DE PERMANENT VERTEGENWOORDIGER, 

Straatsburg, 14 October 1952. 
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