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D E R A A D G E V E N D E V E R G A D E R I N G VJÖI D E R A A D V A S E U R O P A T E S T R A A T S B U R G 

G E H O U D E N V A N 7 Ï / M 1 3 M E T 1 9 5 3 

Het eerste deel van de vijfde gewone zitting van üe Èaadgeve 

de Vergadering van de Raad van Europa heeft te straatsburg plaats 

gevonden van 7 t/m 1 3 Mei 19 5 3 . 

De debatten en conclusies van deze vergadering kunnen in het 

kort als volgt worden samengevat. 

I Politiek Debat 

1 Rede Minister van Zeeland 

Als voorzitter van het Comité van Ministers gaf de heer van 

Zeeland een toelichting op de Message, welke dit Comité tot ue Raad* 

gevenae Vergadering had gericht. 

In zijn rede legde hij vooral de nadruk op de volgende drie 

punten: 

a) De Raad van Europa moet blijven het algemene kader en het cen

trum der Europese activiteit. Een vorm van harmonische samen

werking moet worden gevonden tussen de supra-nationale gemeen

schap der "Zes" en de Raad van Europa opdat ue eenheid van net 

Europees Gebouw gehandhaafd blijve. 

b) De Raad van Europa moet haar eigen activiteit vergroten. Tot 

dat doel heeft het Comité van Ministers besloten tot het doen 

opstellen van een program van actie dat geoaseerd zal zijn op 

art. 1 b van het Statuut. Dit artikel noemt met name de samen

werking op cultureel, wetenschappelijk, economisch , sociaal, 

juridisch en administratief gebied. 

c) De werkwijze van de Raad van Europa moet verbeterd worden waar
bij Minister van Zeeland als een persoonlijke wens bepleitte 

de vorming van een meer geregeld comité van permanente verte

genwoordigers te Straatsburg met uitgebreide bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden. 
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2 Ontwerp-statuut Europese Gemeenschap 

Het aebat ,over het ontwerp-verdrag ener Eurooese Gemeensci-ar 
vond plaats aart de hand van, door de verschillende commissies aer 
Raadgevende Vergadering gemaakte voorstudies en ontwerp-resoluties 

Uit de geyoerde discussies verdient vermelding de.vooral door 
de Britse Conservatieven Boothb^ en Amery raet veel klem geuite 
vrees, dat de politieke, economische en militaire integratie van 
de zes landen zou leiden tot een verdere splitsing van net toch 
reeds zo verdeelde continent en tot de ondergang van de Raad van 
Europa. Hier tegenover stond echter ae overtuiging van de grote 
meerderheid der afgevaardigden dat de integratie der 6 voor ae 
Raad van Europa geen gevaar, doch veeleer een stimulans zal bete
kenen mits de juiste vorm van samenwerking wordt gevonden. 

Bij de bespreking van de bepalingen van het ontv.erp-verarag 
bleek o.m. een scherpe controverse te bestaan ten aanzien van art. 
103, dat de strekking heeft, bij een mogelijke hereniging van 
Duitsland, het verdrag automatisch van toepassing te verklaren op 
het door de Bondsrepubliek herwonnen geDied. Zowel ue juridische 
verbindbaarheid als de politieke opportuniteit van dit artikel 
werden van verschillende zijden in twijfal getrokken. Anaerzijds 
pleitten echter de Duitse afgevaardigde von Brentano en het Neder
landse Kamerlid Jhr. van der Goes van Naters krachtig voor hand
having dezer bepaling. 

Andere punten in dit debat betroffen o.m. de onontbindbaar
heid van het verdrag en de paritaire samenstelling van ue senaat. 
Voor de bijzonderheden van deze discussies moge naar het uitvoeri
ge verslag worden verwezen. 

De conclusies van het debat zijn vervat in een tweetal re
commandaties (S"7) 44 en 45 en een resolutie (53) 27. 

In resolutie 27 constateert de Raadgevende Vergadering uat 
de Assemblee ad hoe haar in resolutie no. 26 van Januari 1953 ge
dane voorstellen inzake de associatie van derde landen met ue Ge
meenschap en de liaison met de Raad van Europa, vrijwel integraal 
heeft overgenomen. 
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Aanbeveling no. 44 stelt o.nu dat zowel üe belangen der 

leden van de Raad van Europa tezamen, als het succes uer ¿uro-

pese Gemeenschap grotendeels afhankelijk zijn van de goeue ban

den tussen de Gemeenschap, "derde" landen en de Raad van Europa, 

Nadrukkelijk wordt gewezen op de vooral economische interdepen-r 

dentie en de wenselijkheid wordt uitgesproken, dat üe maatrege

len der Gemeenschap op dat gebied harmoniëren met die welke in 

het ruimere verbanu van de Raad van Europa, ae OSES, e t c wor

den genomen. Deze aanbeveling vraagt om een spoedige beslissing 

van regeringszijde over het ontwerp-verdrag EG en een resolute 

poging om ook in het kader van ae Raad van Europa een grotere 

eenheid tussen alle leaen te bevorderen. 

Deze aanbeveling werd aanvaard met 76 stemmen voor, ae 

stemmen der Duitse socialisten tegen en 13 onthouuingen, voor

namelijk van de zijde van de Franse socialisten, een deel uer 

Britse conservatieven en Scandinaviërs. 

Aanbeveling 45 houdt een aantal voorstellen in voor enige 

door de Raadgevende Vergadering wenselijk geachle amenaeringen 

van het ontwerp-verdrag EG op enkele detailpunten en verwijst 

voor het overige naar de meer gedetailleerae opmerkingen waar

toe het ontwerp respectievelijk aan ae juridische, economische, 

en sociale commissies der Assemblde aanleiding had gegeven. 

II Economisch Debat 

De besprekingen over Europa's economische situatie cirkel

den ook ditmaal rond de vraagstukken van het doiiartekort, üe 

liberalisatie van de hanüel en ae inwisselbaarheid uer valuta. 

In resolutie 29 heeft de Astsemblé'e o.ra. de overtuiging uitge

sproken dat deze inwisselbaarheid nooit zal mogen worden bereikt 

ten koste van het inkrimpen van het handelsvolume. Voorts moch

ten, volgens haar, maatregelen in deze richting nitt eenzijüig 

worden genomen, doch zouaen organen als üe OEES, EBU en EGKS 

hierin moeten worden geconsulteerd. 

Opnieuw dringt de Assemblee in ue onüerhavige resolutie 

aan op een verdere ontwikkeling van üe liberalisatie van ae 

handel. Convertibiliteit kan op zichzelf, naar ue mening van d 
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Vergadering, nooit een oplossing betekenen van het Europese uoi-
lartekort. Deze oplossing kan slechts worden gezocht in structu
rele verbeteringen in de productie en de handel met andere landen. 
In verband daarmede heeft de Assemblee dan ook nog eens een beroep 
gedaan op de V.S. m door verlaging van hun invoerrechten de Eu
ropese landen in staat te stellen meer dollars te verdienen. Ten
slotte heeft de Assemblee haar instemming betuigd net ue DCE-con-
ferentie te Geneve inzake de bevordering van de üost-*est handel. 

Tn resolutie 30 spreekt ae Assemblee de wens uit aat het Co
mité van Ministers het GATT zal verzoeken de ütudie van de "^ow 
Tariff Clubb" op de agenda te zetten. Dit verzoek werd gedaan om
dat de Assemblee het GATT meer oevoegd acnt zich hierover uit te 
spreken. 

Bovendien verdient nog vermelding resolutie 28, waarin de 
Raadgevende Vergadering nogmaals ue aandacht vestigt op de wense
lijkheid in Europees verband samen te werken tot ue verbetering 
van het lot der vluchtelingen. Voorts recommandatie no. 43» waar
bij het Comité van Ministers wordt verzocht de nodige stappen te 
ondernemen voor een vertegenwoordiging van de Raad van ivoropa bij 
de Interim Commissie, welke de Europese Landbouw-Conferentie te 
Parijs instelde. 

Tenslotte bracht de heer .bemaire, initiatiefnemer van de in 
September 1952 door de Assemblee aanvaarde recommandatie no. 30 
inzake de instelling van een Europese Transportraad,tijdens oe 
vergadering verslag uit over de verschillende ontwikkelingen welke 
op dit gebied hadden plaats gevonden,waarbij hij critiek uitoefen
de óp hetgeen door de Transport-Ministers, tijdens hun bij eenkomst 
te Parijs in Januari jl. was beslist. In de door deze ministers 
aangenomen algemene resolutie miste hij iedere vermelding van een 
coördinatie der drie grote transportsystemen, x.w. rail, weg en 
water. 

De vergadering werd besloten met wooruen van dank door ue 
Heer Yendelaar, nanes de Nederlandse Delegatie, uitgesproken,voor 
de grote hulp ondervonden bij de watersnood, waarbij zijn Britse 
en Belgische collega's zich aansloten. 
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M I N I S T E R I E V A N B U I T E N L A N D S E Z A K E N 

VERSLAG VAN HET EERSTE DEEL VAN DE VIJFDE GEWONE ZITTING VAN 
DE RAADGEVENDS VERGADERING VAN DE RAAD VAN EUROPA TE STRAATSBURG 
GEHOUDEN VAN 7 t/m 13 MEI 1 9 5 3 . ' 

INLEIDING 

Het eerste deel van de Vijfde Gewone Zitting van de Raadge
vende Vergadering van de Raad van Europa heeft te Straatsburg 
plaatsgevonden van Donderdag 7 Mei 1953 des namiddags te 5 ure 
tot en met Woensdag 13 Mei 1953 des namiddags te 1 .45 ure. 

De openingsvergadering op 7 Mei werd als van ouds gepresi
deerd door het oudste lid, de Italiaan 3 o g g i a n o Pico. 

De verkiezing van het Bureau was ditmaal slechts een forma-
^ liteit, aangezien zowel voor het voorzitterschap als voor de zes 

vice-voorzittersplaatsen slechts één enkele candidaatstelling 
had plaats gevonden. Dientengevolge werd de Heer Frangois de 
Menthon met 99 van de 100 uitgebrachte stemmen als voorzitter her
kozen, terwijl als vice-voorzitters vercPaangewezen Lord Layton 
(V.K.), Kapani (Turkije), Boggiano Pico (Italië), Jacobson (Dene
marken), von Brentano (Duitsland) en Jhr. van der Goes van Naters 
(Nederland). 

De Nederlandse Afvaardiging had ditmaal enige wijziging on
dergaan, daar de Heren Ruygers en Jhr. Ruys de Beerenbrouck die 
het vorige maal als plaatsvervangers waren opgetreden, werden ver
vangen door de Heren Goedhart en Blaisse. De Nederlandse Delegatie 
bestond dientengevolge uit de volgende afgevaardigden: Prof. Beau
fort en Mej. Klompé (KVP), Jhr. van der Goes van Naters en de 
Heer Kapteyn (PvdA), Dr. Bruins Slot (AR), de Heer Korthals (VVD), 
Mr. Schmal (CH), terwijl als plaatsvervangers optraden: de Heer 
Fens en Mr. Blaisse (KVP), Mr. Burger en de Heer Goedhart (PvdA), 
Mr. Rip (AR), Mr. Vixseboxse (CH) en Mr. Wendelaar (VVD). 

De Heer Vixseboxse bleek echter wegens ziekte niet n^ar 
Straatsburg te kunnen komen en werd als oudste lid en voorzitter 
van de Nederlandse Delegatie vervangen door Mr. '.Vendelaar. 

Ook de Heren Bruins Slot en Burger bleken verhinderd te zijn 
de vergadering bij te wonen. 

In de vergaderzaal blven ditmaal vele plaatsen leeg, tenge
volge van de zeer beperkte opkomst der Italiaanse Delegatie, waar
van het merendeel der leden in verband met de ophanden zijnde ver
kiezingen in Italië was gebleven. Voorts bleken ook vele Franse 
afgevaardigden op de twee laatste dagen van de zitting verstek te 

fol - hebben moeten doen gaan in verband met de hervatting van de zit-
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ting van de Assemblee nationale cp 12 Kei. 

De Britse Delegatie werd als voorheen geleid,door de Onder

staatssecretaris van het Foreign Office ïïutting, die echter gedu

rende de laatste dagen van de zitting in verband eet de ziekte 

van Minister Eden en een debat in het Lagerhuis naar Engeland 

laoest terugkeren en vervangen werd door John Foster, Onderstaats

secretaris van het Ministerie 'voor Commonwealth Relations„ Mede 

tengevolge van de aanwezigheid van de Conservatieven Amery en 

Boothby, alsmede van de oud-Labour Ministers Bottoraley, Brown en 

Robens, speelde deze Delegatie wederom een belangrijke rol. 

De samenstelling der overige Delegaties bleef gelijk. De 

Belgische Delegatie was, als gebruikelijk, door een aantal zeer 

prominente leden uit beide delen van het Parlement samengesteld. 

De Keer Spaak was echter slechts op één avondvergadering aanwe

zig en verliet Straatsburg de volgende dag onmiddellijk nadat hij 

de vergadering van de KSG-Assemblée had voorgezeten. 

Van Regeringszijde werd de vergadering hetzij door de Plaats 

vervangers hetzij door ambtenaren der verschillende Ministeries 

van Buitenlandse Zaken bijgewoond. 

Behalve Minister van Zeeland, die de middag van 8 Kei ter 

vergadering aanwezig was als voorzitter van het Comité van Minis

ters, gaven ook de Ministers Beyen en Unden (Zweden) op de eerste 

dag van de zitting van hun belangstelling blijk. 

Ook ditmaal was de Australische Ambassadeur te Parijs enige 

dagen als waarnemer aanwezig. 

Nadat de Vergadering in de namiddag van 7 Mei de formalitei

ten van de verkiezing van het Bureau en de vaststelling van haar 

a:enda had vervuld, werden op 8 en 9 Mei de algemene politieke 

beschouwingen gehouden. De Vergadering kwam or> Maandag 11 Sfeï 
eerst laat in de middag bijeen, teneinde een auntal kleinere 

aeenda-punten als de vluchtelingenkwesties, het Iransport-vraag-

stuk, de vereenvoudiging van grensformaliteiten en de vertegen

woordiging van de Raad van Eurona bij de Europese Landbouweonfe-

rentie te bespreken. Het'grootste deel van de ochtend en de mid« 

dag was gewijd aan besprekingen in de Commissie van Algemene Za

ken, welke aan de hand van de algemene politieke beschouwingen 

enige gewijzigde resoluties en recommandaties had vastgesteld 

met betrekking tot het Statuut van de Suxcpese Gemeenschap. De 

vergadering wijdde hieraan een nachtzitting, welke tot 1 uur 
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duurde, en was zo in de gelegenheid een advies uit te brengen aan 
de Ministers van Buitenlandse Zaken der Zes, die de volgende dag 
te Parijs in vergadering bijeenkwamen. De twee laatste dagen der 
zitting werden besteed aan het economische debat. 

De voorzitter heeft medegedeeld, dat de Raadgevende' Vergade
ring opnieuw te Straatsburg bijeen zal komen op 22 Juni a.s,t op 
welke dag een gecombineerde zitting zal plaats vinden met de Ge
meenschappelijke Vergadering van de Gemeenschap voor Kolen en 
Staal. Het tweede deel van de vijfde zitting van de Raadgevende 
Vergadering zal dan aanvangen op 23 Juni en vermoedelijk duren 
tot 25 of 26 Juni. De agenda bevat de navolgende onderwerpen: het 
jaarrapport van de Hoge Autoriteit van de KSG, een algemeen debat 
over de politiek van de Raad van Europa in het Hcht der jongste 
ontwikkelingen Van de wereldtoestand, de bespreking van het rap
port en de message van het Comité van Ministers. 

Volgens mededeling van de Voorzitter zou het Derde Deel van 
de Vijfde Zitting vermoedelijk op 1 5 September a.s. een aanvang 
nemen. 

POLITIEK DEBAT. 
Rede Minister van Zeeland. 

Zoals sinds 1950 gebruikelijk, had het Comité van Ministers 
zijn voorzitter, ditmaal de Heer van Zeeland, aangewezen om de 
Message van het Comité bij de Raadgevende Vergadering in te lei
den. 

De rede van Minister van Zeeland was in optimistische toon 
gesteld en wel met bedoeling. De Heer van Zeeland wilde kennelijk 
aan de Raadgevende Vergadering duidelijk maken, dat het Comité van 
Ministers in zijn vergadering op 6 en 7 Mei jl. constructieve ar
beid had verricht. De Minister ontkende niet, dat de rol van de 
Raad van Europa de laatste tijd wellicht verzwakt was en dat haar 
activiteit aan élan verloren had. Het Comité van Ministers was ge
durende een jaar niet meer bijeen geweest en het scheen nodig de 
taak van de Raad in het licht der jongste Europese ontwikkelingen 
opnieuw te bepalen. De nieuwe vorm van Europese samenwerking, welk* 
6 leden van de Raad van Europa hadden gekozen door zich te vereni
gen in speciale supra-nationale gemeenschappen, en de plannen 
voor verder politieke integratie, waarover ook de Assemblee zich 
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zou moeten uitspreken, moesten onder elkaar worden geharmoni

seerd, opdat de eenheid van het gemeenschappelijk Europese gebouw 

zou worden gehandhaafd. Anderzijds diende de Raad van Europa haar 

zelfstandige actie oo een aantal terreinen te versterken. 

Naar het oordeel van de Heer van Zeeland had het Comité' van 

ministers deze beide doelstellingen in een aantal resoluties ver

wezenlijkt . 

In de eerste plaats is vastgelegd, dat alle nieuwe vormen var 

Europese samenwerking de Raad van Europa onmiddellijk aangaan en 

dat voldoende banden met deze organisatie dienen te worden gelegd: 
!'le Conseil de l'Europe doit constituer Ie cadre général de 1'ac-

tion européenne; il doit en rester Ie foyer principal, Ie centre 

de rayonnement et d 1attiranca.". 

Twee resoluties van het Comité van Ministers spreken de wen

selijkheid uit van nauwere samenwerking met de OEES en met de Eu

ropese Gemeenschap voor Kolen en Staal. 

Minister van Zeeland onderlijnde voorts opnieuw, dat de nau

were samenwerking der Zes niet in terenstelling mag en kan zijn 

met Ae wijdere, zij het minder diepgaande, organisatie, welke de 

Vijftien leden van de Raad van Europa vormen. Er zijn verschillen

de wegen mogelijk, die tot de eenwording van Europa leiden. De 

Raad van Europa heeft echter tot plicht er voor te waken, dat, hoe 

verschillend de wegen ook mogen zijn, de eenheid van doelstelling 

wordt bewaard. 

Anderzijds kan de Raad van Europa haar eigen activiteit ver

groten en rnet dat doel he°ft het Comité van Ministers besloten tot 

het opstellen van een program van actie. De bouwstoffen daarvoor 

zijn te vinden in de terreinen van activiteit, waarvan artikel lb 

van het Statuut gewaagt, t.w. de samenwerking op cultureel, weten

schappelijk, economisch, sociaal, juridisch en administratief ge

bied. In de 114 recommandaties, welke de Raadgevende Vergadering 

tot dusverre heeft aangenomen, is zeker nog veel materie te vinden 

die bruikbaar is. 

De Keer van Zeeland legde ook de nadruk op een verbetrring in 

de werkwijze, welke zou kunnen plaats vinden. Als een persoonlijke 

wens, welke z.i. echter door zijn collega's gedold wordt, bepleit 

te hij, naar het voorbeeld van de OEÏS en de NATO, de vorming van 

een meer geregeld comité van Permanent Vertegenwoordigers te Str^a 

burg met uitgebreide bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
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De Minister schonk voorts aandacht aan de verschillende 
resoluties, welke het Comité van Ministers had aanvaard op het 
gebied van de vluchtelingenzorg, waarbij hij ook melding maakte 
van de "role redoutable mais magnifique" welke de -Europese per
soonlijkheid zou kunnen vervullen, die ingevolge de beslissing 
van het Comité van Ministers zou worden beslast met de functie 
van Speciaal Vertegenwoordiger van de Kaad van Europa voor het 
Vluchtelingenwezen. 

Resumerende kenschetste de Heer van Zeeland de jongste be
sluiten van het Comité van Ministers als een "changement de vi-
tesse , .... une reorise d'élan''. In zijn peroratie wees hij er 
nogmaals op, dat de eenheid van Europa zeer goed op verschillen 
de wijzen zou kunnen worden bereikt, mits echter de gemeenschap 
pelijke conceptie van een Verenigd Europa met als kern de Raad 
van Europa in het oog zou worden gehouden. 

Hij waarschuwde voor het toegeven aan te ambitieuze of the 
oretische plannen, daarbij kennelijk zijn persoonlijke mening 
gevend over het ontwerp-Statuut der Europese CTemeenschap. Hij 
zag echter de toekomst van Europa met vertrouwen tegemoet en 
was van mening, dat het Comité van ministers door zijn jonaste 
resolutie een waardevolle bijdrage daartoe had geleverd. 

Op de rede van de Hper van Zeeland volgde geen debat,daar 
de Assemblee besloten had dit tijdens haar tweede zitting in 
Juni a.s. te doen plaats vinden. 

Tengevolge van een misverstand bracht de Engelse Conserva
tief Major Eeamish aanstonds na de rede van de Heer van Zeeland 
de kwestie van het Cultureel Eonds voor Ballingen ter sprake, 
tegen de instelling waarvan het Comité van Ministers zich in 
zijn rapport had uitgesproken. Hij sprak zijn diepe teleurstel
ling, uit over de houding van het '-omité van Ministers en ver
zocht de Iiepr van Zeeland te overwegen of deze zaak niet in het 
Comité Mixte opnieuw zou kunnen worden behandeld. De Heer van 
Zeeland zegde toe zulks te zullen overwegen, en voedde er de 
niet al te gelukkige suggestie aar tos, dat de nieuwe Europese 
Vluchtelingen-commissaris wellicht de aangewezen persoon zou 
zijn om hieraan zijn aandacht te schenken. 

Cnt m ------Ztatuut Europese r7e:neQnschap. 
Tijdens haar buitengewone zitting in Januari jl. had de 

• Raadgevende Vergadering de Commissie van Algemene Zflken opge-
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dragen een rapport op te maken over het ontwerp-Statuut voor een Bu-

repose Gemeenschap met het doel daarover een advies uit te "brengen 

aan de Ministers der Zes, wanneer deze zich over dit ontwerp zouden 

heraden. De Commissie had aan deze aangelegenheid een uitvoerig rap

port gewijd en haar conclusies in een drietal teksten samengevat, 

welke ter goedkeuring aan de Raadgevende Vergadering werden over

gelegd. 

Het betreftin de eerste plaats Recommandatie 44, waarin aan de 

Assemblee gevraagd wordt de wens uit te spreken, dat de Regeringen 

der Zes zo spoedig mogelijk de door haar ondernomen taak tot het 

scheppen van een Europese Gemeenschap tot een goed einde brengen: 

"qu'ils procèdent k la conclusion rapide de la tSche qu'ils ont errtre 

prise", terwijl anderzijds de Regeringen der Vijftien gevraagd wadt 

hun samenwerking binnen het kader van de Raad van Europa zoveel mo

gelijk te versterken. In een tweede Recommandatie 45 wordt dieper 

op de tekst van het ontwerp-Statuut ingegaan en wordt een aantal 

verbeteringen voorgesteld, tenslotte was er de ontwerp-resolutie 27 

welke handelt over de betrekkingen van de buitenstaanders met de Eu

ropese Gemeenschap, hetzij in de vorm van individuele associatie, 

hetzij door tussenkomst van de Raad van Buropa. De Assemblee wordt 

verzocht de bepalingen in het ontwerp-Statuut en in het bijgevoegde 

protocol, welke over deze associatie en de betrekkingen met de Raad 

van Europa spreken, met instemming te begroeten. 

De Recommandaties 44 en 45 werden door de Belgische rapporteur 

Bohy ingeleid, terwijl Lord John Hope als rapporteur inzake de Re

solutie 27 optrad. 

Het was geen geheim, dat in de boezem der Commissie van Algeme

ne Zaken verschil van mening tot uiting was gekomen nopens het ksra) 

ter van het advies, hetwelk door de Raadgevende Vergadering diende 

te worden uitgebracht. 

De Heer Bohy deelde mede,dat een meerderheid zich voor een po

sitieve aanbeveling aan het Comité van Ministers en aan de Regerin

gen der Zes had uitgesproken. Er was echter een aantal leden,en het 

betrof hier voornamelijk de ^ritten,die van oordeel waren,dat zij, 

die geen deel namen aan de werkzaamheden der Zes,daaromtrent geen 

enkele verantwoordelijkheid dienden te nemen. De Raadgevende Vergadt 

ring moest zich beperken tot het geven van een advies over de betrel 

kingen van de Raad van Europa met de Europese Gemeenschap en over 

mogelijke vormen van associatie.Zoals later uit de openbare gedach-

tenwisseling bleek,waren er in de Britse delegatie personen zoals 
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.oothby an Amery, die bezwaren hadden tegen een positieve uitspraak 

van de Assemblée, omdat gij de totstandkoming van een politieke ge

meenschap met bezorgdheid tegemoet Jagen. 

Het was niet te verwonderen, dat de stemming in de Assemblee 

enigzins gedrukt was, aangezien gevreesd werd, dat de aarzelende 

houding van vele Engelsen, gevoegd bij de reeds in Januari tot ui

ting gekomen critische houding van een aantal Fransen en de nega

tieve houding van de Duitse socialisten, slechts tot een zwakke 

meerderheid ten gunste van de Europese Gemeenschap zou leiden. Het 

streven van de Commissie van Algemene Zaken bleek er dan ook op ge

richt de voorgestelde teksten zodanig te wijzigen, dat een zo grooU 

mogelijke meerderheid van de Assemblee zich daarvoor zou kunnen 

uitspreken. 

De Heer Bohy gaf zich veel moeite om aan te tonen, dat de nieu 

we Gemeenschap geenszins ten doel had zich van de rest te isoleren. 

Integendeel, het probleem der betrekkingen met de bui^enliggende 

staten was een voorwerp van voortdurende zorg geweest. In de tekst 

van het Statuut was uitdrukkelijk vastgelegd, dat de Senaat op de

zelfde wijze zou zijn samengesteld als de vertegenwoordiging der 

les in de Raad van Europa. Het is om deze reden, dat de Heer .Bohy 

zich scherp keerde tegen de samenstelling van een Senaat op pari

taire basistoucher par l'établissement d'une parité au sein du 

Sénat au système ingénieux, remarquablement ingénieux, qui a ete 

édifié, c'est à la fois compromettre toute l'oeuvre qui a été é-

laborée et, d'une manière bien plus grave encore, l'élément es

sentiel et capital qui doit être le centre de nos soucis, à savoir 

la liaison entre le Conseil de l'Europe et la Communauté nouvelle" 

Ter verdediging van de wijzigingen, voorgesteld in Recomman

datie 45,- wees de Rapporteur in de eerste plaats OD de voorgestel

de wijziging van Artikel 116, welke beoogt het lidmaatschap van 

de Rpad van Europa verplicht te stellen voor de deelnemers aan de 

Europese Gemeenschap. 

Voorts vestigde hij de aandacht op het veel te ruim geredi

geerd p Artikel 83, hetwelk aan alle soldaten van het Europese le

ger een vrijbrief Verleent om zich te vestigen in een der Zes lan

den. De Commissie had zich tegen dit artikel uitgesproken, en de-

i« aangelegenheid diende in ieder geval nader bestudeerd te worden 

De Heer 3ohy deelde mede, dat tijdens de beraadslagingen in 

de Commissie een amendement was ingediend teneinde de onontbind

baarheid van de Gemeenschap uit het Statuut te schrappen. De rap-
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- e x 

porteur verklaarde zich zelf ge°n voorstander van de bestaande 
tekst. Indien de Gemeenschap "en succes zou worden, dan zou zij ir 
feite een onontbindbare Gemeenschap worden en dan was de huidige 
tekst volslagen overbodig. Indien de Gemeenschap niet zc.u slagen, 
dan zou de werkelijkheid toch zekere wijzigingen in de opzet nood
zakelijk maken en 1 an was het artikel ook al overbodig*. D° Com
missie had er zich echter tegen verzet de tekst te schrappen, nu 
zij eenmaal bestond, aangezien <=en voorstel, uitgaande van de Raa< 
van Europa in dien zin, juist de argwaan zou kunnen verwekken 
alsof voorzien werd, dat de nieuwe Europese Gemeenschap onvermij
delijk tot zodanige spanningen onder de Zes zou leiden, dat uit
treding van één der leden moest worden mogelijk gemaakt. 

In zijn slotwoord gewaagde de Heer Bohy van de nieuwe ge
luiden, welke in Cost-Europa waren gehoord, doch alleen om er de 
conclusie aan te verbinden, dat het streven naar Europese eenheid 
in' Ie Raad van Europa dan wel in het kader der Zes onvermoeid 
diende te worden voortgezet. Hij herinnerde er aan, dat de Raad 
van Europa een organisatie is, welke zich juisfcniet met de pro
blemen van defensie bezig houdt. De Raad van Europa is dus niet 
opgezet ter bezwering van het oorlogsgevaar. Haar taak is en 
blijft het totstandbrengen van een georganiseerde samenwerking 
ten dienste van de vrede. 

Lord John Hope, in zijn toelichting op Resolutie 27, welke 
als gezegd het voorgestelde systeem van associatie en betrekkin
gen met de Raad van Europa goedkeurt, vroeg de aandacht van de 
Vergadering voor tw°" mogelijke verbeteringen, zonder dat hij 
daarover een uitspraak verzocht. Hij wenste in ie eerste plaats 
een beualing in het orotocol nopens de betrekkingen met de Raad ( 

van Europa, krachtens welke vertegenwoordigers van de Europase 
Executieve Raad slechts dan zitting zouden hebben in vergaderin
gen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, indien 
het Comité van Ministers zulks verzocht. Evenzo zouden leden van 
de Europese Executieve Raad slechts dan zittingen van de Raad
gevende Vergadering van de Raad van Europa kunnen bijwonen, in
dien de Raadgevende Vergadering zulks uitdrukkelijk verzocht. 
Deze beide voorstellen van lord «John Hope zijn identiek aan <? 
Onlangs door de Britse Plaatsvervanger in het Comité van 
Ministers gedane voorstellen op dit punt, 
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Lord John Hope v e r k l a a r d e v e r d e r , en d i t namens een groo 

d e e l van de B x i t S f d e l e g a t i e , d a t men n i e t van de Negen i n de 

Raad van Europa zou kunnen v e r d a c h t e n , d a t z i j zonde r meer zouden 

stemmen v o o r een r e c o m n a n d a t i e , w e l k e z i c h p o s i t i e f ten gunste 

van h e t v e r d r a g u i t s p r e e k t . Kaa r z i j n o o r d e e l was de Heer Bohy 

e r e c h t e r i n g e s l a a g d i n Recommandatie ¿4 een t e k s t t e * ontwerpen, 

w e l k e a a n v a a r d b a a r was v o o r hen , d i e z i c h n i e t u i t d r u k k e l i j k over 

de inhoud van h e t v e r d r a g wens ten u i t t e s n r e k e n . Door de hoop 

u i t t e s p r e k e n , d a t &e M i n i s t e r s d e r Zes hun t a a k t o t een s p o e d i g 

e i n d e b r e n g e n , z e g t men n i e t o f men h o o p t , d a t deze t aak z a l l e i 

den t o t de a a n v a a r d i n g dan w e l t o t de v e r w e r p i n g van h e t h u i d i g e 

o n t w e r p - v e r d r a g . 

Ten a a n z i e n van Rpcommandatie 45 was h i j van mening, d a t de 

Negen z i c h van stemming d i e n d e n t e on thouden , a a n g e z i e n z i j z i c h 

a n d e r s met amendementen zouden bemoeien , we lke s l e c h t s de Zes 

a a n g a a n . De v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r h e t v e r d r a g r u s t e u i t s l u i 

tend b i j de Z e s ; zouden de Zes t o t r e s u l t a t e n komen dan zou men 

w e t e n hoe de B r i + t e n t e g e n o v e r de nieuwe Geme°nschap s t a a n : "We 

s t a n d r e a d y t o work a l o n g s i d e , a s c l o s e l y as we c a n , as c l o s e l y , 

i n d e e d , as we a r e a l r e a d y commi + t ed and r eady t o do on the r a t i -

f i c a t i o n o f t h e European De fense Community." Mocht de Gemeenschap 

n i e t t o t s t and komen, dan behoefde men, a l d u s l o r d John Hope, 

nog n i e t t e wanhopen. 

De B r i t s e l a b o u u - a f g e v a a r d i g d e " o t t o m l e y , sprak z i c h onge

v e e r i n g e l i j k e z i n " a l s Lord John Hope u i t . Met een c i t a a t van 

B e v i n v e r k l a a r d e h i j , d a t h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k s t e e d s a l l e 

c o n s t r u c t i e v e s t a p p e n , we lke zouden l e i d e n t o t een nauwere samen

w e r k i n g i n Eu ropa , met ins temming b e g r o e t t e n . Ind ien Engeland 

geen d e e l zou kunnen nemen aan o r g a n i s a t i e s met een s u p r a - n a t i o -

n a a l o f f e d e r a a l k a r a k t e r , dan zou t o c h s t e e d s moeten worden e-

s t r e e f d naa r zo nauw m o g e l i j k e banden met d e r g e l i j k e o r g a n i s a t i e s 

De Heer B o t t o m l e y h e c h t t e v e e l b e l a n g aan pa r . (h) van Re

commandatie 4 5 , w a a r i n wordt a a n g e d r o n g e n ' o p de v e s t i g i n g van de 

i n s t e l l i n g e n van de Europese Gemeenschap i n d e z e l f d e p l a a t s a l s 

de o v p r e e n k o m s t i g e organen van de ^aad van Europa. 

G e l i j k r e e d s opgemerk t , kwam de B r i t s e C o n s e r v a t i e f Poothby 

met bezwaren t e g e n i e Europese Gemeenschap naa r v o r e n . Hi j v e r 

k l a a r d e z i c h b e z o r r d en w e l 00 g rond , d a t de Gemeenschap t o t v e r 

dere s p l i t s i n g van h e t r e eds ê ' e s p l i t s t e Europese Cont inen t zou 

l e i d e n en da t z i j de Raad van Europa t o t ondergang zou tfengen. 

V o l g e n s de H*er Boothby moet de eenhe id van Europa in haar f » -

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2814



geheel als eerste doel worden beschouwd en hij acht de 
Raad van Europa daarvoor het beste instrument. Hij kon 
weliswaar niet ontkennen, dat taqgevolge van de weinige acti
viteit van het Comité van Ministers de Raad van Europa tot 
dusverre in vele opzichten had gefaald, doch hij had in de 
rede van de Heer van Zeeland meer optimistische klanken ge
hoord, waarin hij voorlopig vertrouwen wilde stellen. Het 
was inderdaad te begrijpen, dat de voorgestelde politieke ge
meenschap een uitvloeisel was van zekere desillusie en onge
duld van hen, die eerst in de Raad van Europa geprobeerd 
hadden tot grotere samenwerking te geraken. De Heer Boothby 
was echter geschrokken van het grote aantal instellingen en 
het gecompliceerde samenstel van regels van het ontwerp
statuut:"! say this only because I think that'it will be really 
difficult for the countries outside the Six to associate 
themselves very closely with such a complicated and rigid 
organisation, with so many rules". 

De Heer Boothby wilde gaarne enige woorden van waar
schuwing laten horen. Zich richtende tot Bohy, vroeg hij of 
deze er wel zo zeker van was, dat de Europese Gemeenschap in 
haar huidige vorm door een massieve publieke opinie werd ge-
ruggesteund. Het scheen hem als een buitenstaander, dat het 
vooruitzicht dezer gemeenschap nauwelijks enige emotie 
in de landen der Zes had teweeg gebracht. Voorts vroeg hij, 
welke vraag bij de directe verkiezing voor de Europese 
Gemeenschap aan het kiezersvolk zou moeten worden voorgelegd: 
"I have racked my brains, and can think of only one -
"do you prefer to love one another or to hate one another? -
"which could, of course, be put in various forms... My fear -
"and why should I not state it frankly? - is that this 
"particular federation, the so-called "Little Federation" is 
"not rooted in history or in geography, and that it is based 
not so much on awareness of common interest as of mutual 
suspicions". Hij kon sympathie hebben voor het eenheidsstreven 
der Zes, doch achtte een federatie van de helft van half 
Europa geen oplossing voor de politieke of economische pro
blemen waartegenover Europa zich geplaatst ziet. Doch vooral 
was hij bezorgd voor de bedreiging, welke z.i. de politieke 
gemeenschap voor de Raad van Europa vormde. 

Wat zou er gebeuren, zo vroeg hij zich af, indien er 
werkelijk een ontspanning zou optreden in de betrekkingen 
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tussen Oost en West Duitsland en Oostenrijk niet langer verdeeld 
en bezet zouden jijn? Er zou dan een ander Europa bestaan dan 
dat hetwelk voorzien was in het ontwerp-Statuut en hij vreesde, 
dat een te strak opgezet constitutioneel raam van de Europese 
Gemeenschap niet bestand zou zijn tegen de politieke spanningen, 
welke in de toekomst zouden kunnen ontstaan. Hij pleitte daarom 
voor een meer soepele vorm van Europese samenwerking. Zijn con
clusie was dan ook dat hij aan geen van de beide recommendaties 
zijn stem zou kunnen geven en zich dus zou onthouden*, 

Zijn Partijgenoot Amery drukte zich in nog krassere bewoor
dingen uit. Hij begon met zijn teleurstelling uit te spreken over 
de weigering van de Gemeenschappelijke Vergadering der EGKS om 
waarnemers van de Negen in deze vergadering toe te laten. De 
Britten hadden dit waarnemerschap als een test beschouwd voor de 
bereidheid van de Gemeenschap voor Kolen en Staal om aan de 
Eden voorstellen practische uitvoering te geven 0 Deze test was 
ongunstig uitgevallen. Hij had in het waarnemer schap de moge
lijkheid gezien van een steeds groeiende associatie tussen de Zes 
en de Negen, doch nu een souvereine politieke Gemeenschap zou 
worden opgezet, zag hij weinig mogelijkheden tot grotere toe
nadering: "Far from narrowing the division of Western Europe, 
the adoption of these proposals could, in my view, only have the 
effect of deepening that division". Weliswaar bevatte het ontwerp
statuut bepalingen, welke zekere betrekkingen tussen de Zes en 
de Negen mogelijk maakten, maar hij kon niet geloven, dat deze 
bepalingen de groeiende scheiding in West-Europa zou verhinderen 
welke zou leiden tot een West-E&ropese continentale staat aan de 
ene kant en een nieuwe coalitie van op de zee gerichte landen 
anderzijds. 

Nu het twijfelachtig was in hoeverre de tot dusverre gevolgde 
economische politiek door de Verenigde Staten zou worden voortgezet, 
was het noodzakelijk, dat alle Europese mogendheden zich in een 
zo ruim mogelijke kring aaneensloten. Hij vreesde echter, dat de 
totstandkoming van een Gemeenschap der Zes de economische samen
werking in Europa zou belemmeren, in het bijzonder wanneer de 
Zes zouden overgaan tot een gemeenschappelijk muntstelsel. Hij 
sprak zelfs van de mogelijkheid van handelsconflicten tussen de 
Zes en de Negen. 

De Heer Amery wilde echter op het ogenblik geen alternatieve 
voorstellen doen op gevaar af van beschuldigd te worden van sabo
tage van de Gemeenschap der Zes. Mochten de Zes verder willen gaan 
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met hun politieke gemeenschap dan zullen de Engelsen zeker alles 
willen doen om daarmede samen te werken, want Engeland kan zich 
niet van Europa losmaken. Doch nu hij gevraagd werd zich uit 
te spreken over het onderhavige ontwerp-verdrag, moest zijn 
antwoord eerlijk luiden, dat de weg- in dit Verdrag aangegeven 
niet sou leiden tot een verenigd Europa. 

Er waren echter ook Britten als de Liberaal Lord Layton 
en de Conservatief Longden, die een positief geluid deden horen. 

Longden. die de besprekingen in de Constitutionele Commissie 
als waarnemer had gevolgd, verklaarde zich uitdrukkelijk: 
"a believer in the federation of the Six as a first step towards 
a greater unity of Europe within the IT.A.T.O." Hij had grote 
bewondering voor het thans ontworpen statuut. Hij wees er daarbij 
op hoe belangrijk het was de H.A.T.0, te versterken door 
Duitsland via de Europese Defensie Gemeenschap in het verdedigings
systeem van West-Europa actief in te schakelen. Tot dusverre was 
geen Duitse soldaat, geweer of vliegtuig in het Westelijk defen
sie-systeem opgenomen. De politieke Gemeenschap der Zes, 
waarin Duitsland zou zijn opgenomen, zou N.A.T.O. militair en 
economisch alleen maar tot grotere kracht kunnen brengen; daarom 
zou hij zijn stem voor de Recommandatie 44 uitbrengen e 

-k Lord Layton sprak zich uit ten gunste van deze recom
mandatie, hetgeen naar hij zeide niet betekende, dat hij alle 
artikelen van het ontwerp-Statuut daarmede onderschreef. Dat 
was de taak niet van de Raadgevende Vergadering. Haar werd 
slechts om een algemene zienswijze gevraagd. Het was echter 
mogelijk een uitspraak te doen omtrent de algemene beginselen 
welke aan het Statuut ten grondslag lagen en die beginselen 
ondersteunde hij met enthousiasme. 

Hij achtte het Statuut een zeer constructief en realistisch 
voorstel voor het bereiken van eenheid in Europa. Het Stattut 
voorzag niet in een sterk gecentraliseerde federatie, doch 
bevatte elementen zowel van federalisme als van con-federalisme. 
Het was wijs, naar zijn inzicht, dat in het huidige stadium de 
Europese Gemeenschap zekere supra-nationale bevoegdheden paarde 
aan sterke en effectieve garanties voor de behartiging der 
nationale belangen. 

Verder houdt het Statuut de deur wijd open voor een bijna 
onbeperkte associatie voor landen, welke niet aan de Gemeenschap 
kunnen deelnemen. Tenslotte voorzag het Statuut in de noodzake
lijke band tussen de Zes en de Vijftien, verenigd in de Raad 
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van Europa. 

In antwoord op de critiek van zijn landgenoten Boothby en 

Amery verklaarde hij niet te geloven in hun argumenten, dat de 

Gemeenschap der Zes een gevaar zou vormen voor de Europese 

samenwerking*, Hij gaf toe, dat de Zes een restrictieve politiek 

zouden kunnen voeren, doch alles hing ervan af hoe van den "beginne 

af aan de verhoudingen tussen de Zes en de andere landen zouden 

zijn geregeld. Hij had de werkzaamheden van de Constitutionele 

Commissie voortdurend gevolgd en het was duidelijk, dat zij, die 

het Statuut hadden ontworpen, al het mogelijke hebben gedaan om 

te verhinderen, dat de nauwe aaneensluiting der Zes zou leiden 

tot e e n breuk met de Vijftien. In dit opzicht hadden de Vijftien 

ook een taak en het ontwerp-Statuut gaf de Vijftien alle mogelijk

heid nauwe banden met de Europese Gemeenschap te vormen. 

Lord Layton achtte het essentieel , dat de vertegenwoordigers 

der ïïegen 'zich positief omtrent het Statuut zouden uitspreken. 

Engeland en de Scandinavische landen waren in grote mate bij de 

vorming van de Europese Gemeenschap geïnteresseerd. Het was in 

het huidige tijdsgewricht nauwelijks mogelijk de oude doctrine 

der non-interventie weer op het tapijt t e brengen. Het was 

daarom dat Lord Layton de vergadering verzocht een politieke daad 

te stellen door met overweldigende meerderheid zich uit t e spreken 

ten gunste van de plannen der Zes. 

Het spreekt vanzelf, dat de Franse K.R.P.1 er Teitgen, die 

in Januari als kampioen voor de Europese Gemeenschap was opge

treden, zich met alle kracht tegen de Britse critiek keerde. In 

een voordracht, waarin hij zich een meester toonde in de ironie, 

trachtte hij de tegen de Europese Gemeenschap ingebrachte be

zwaren te ontzenuwen. Hij wees erop hoe de nationale gemeen

schappen geleidelijk aan gegroeid waren en dat er ~een duidelijk 

ogenblik was aan te wijzen, waarop het enthousiasme der publieke 

opinie tot uiting was gekomen over het vormen van e en nieuwe ge

meenschap. Evenals het proces der nationale unificatie van lang

durige aard is geweest, zo zal de Europese eenwording een proces 

zijn, dat geruime tijd zal vergen. Lien spreekt thans van een 

ontspanning in de internationale toestand, doch betekent zulks 

dat er geen reden meer is om de Europese samenwerking voort te 

zetten? "Nous serions vraiment très imprudents si un simple espoir 

et un simple sourire sur le visage jusqu'ici si dur des hommes 

du Kremlin noms conduisent à renoncer par avance, sans avoir la 

certitude du désarmement que, l'année dernière et ces mois 
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derniers, on considérait encore comrne la condition essentielle de 
la sécurité de l'Europe"-

Er is gezegd, dat de Gemeenschap der -.es de samenwerking 
tussen de Vijftien- zal verlammen en remmen. Heeft men ooit bev/eerd, 
dat de samenwerking binnen de Raad van Europa een rem betekende 
voor de samenwerking in Atlantisch Verband? Spreker begrijpt niet 
welke feiten de thans zo pessimistische voorspellingen, welke door 
enige collega's zijn gedaan, rechtvaardigen. Indien Amery betreurt, 
dat de H.3.G. Assemblee geen waarnemers van de Raad van europa 
heeft toegelaten, dan v/eet hij heel geed, dat er nog andere middelen 
bestaan om de Eden-voorstellen tot uitvoering te brengen, ingeland 
heeft thans een missie bij de Hoge autoriteit en het -is heel goed 
mogelijk dat een verdrag van sssociatie een bevredigende regeling 
van het waarnemerschap der .Britten zal betreffen. Evenals Layton 
v/ees Teitgen op het voortdurend streven van de Ad Hoe Assemblee 
om de Vijftien zoveel mogelijk in het toekomstig Statuut te betrek
ken. Indien het waar is, dat de Atlantische solidariteit slechts 
krachtig zal zijn, indien het Europa der Vijftien zich tot een 
eenheid vormt, evenzeer zal het Europa der Vijftien slechts sterk 
kunnen zijn, indien het een sterke Geineenschap van de Zes in zich 
sluit. Uitstel van de Gemeenschap der ^es betekent verzwakking van 
de Raad van Europa, 

Evenals in Januari bleek ook een aantal afgevaardigden der 
Zes zeer critisch te staan ten opzichte van het ontwerp—statuut. 

De Nederlander Schmal achtte het vijfde hoofdstuk inzake de 
economische attributen der Gemeenschap in de allereerste plaats 
nog veel te vaag. Voorts bleef hij bezwaren koesteren tegen de voor 
de Volkenkamer voorziene rechtstreekse verkiezingen. Als eventueel 
compromis stelde hij voor het aan iedere staat over te laten op 
welke wijze de leden van de Volkenkamer zouden worden afgevaardigd. 

Hij leverde opnieuw een pleidooi voor de paritaire samenstelling 
van de Senaat. Een onontbindbare Gemeenschap was volgens hem 
alleen aanvaardbaar, indien de nationale belangen in de Senaat 
voldoende zijn gewaarborgd. Tenslotte vroeg de Heer Schmal zich 
af of het v/el nodig was een apart Hof voor de Zes in te stellen, 
aangezien z.i. het Internationale Hof van Justitie zeer geschikt 
als rechtsprekend orgaan zou kunnen optreden. Grote hilariteit 
verwekte ue Freudiaanse verspreking van de Heer Schmal aan het slot 
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van zijn rede, toen hij het had over "l'Europe finie" inplaats 
van "l'Europe unie". 

Ook de Fransen Plaisant en Saller. beiden van de Rassemble
ment des gauches républicaines, waren van oordeel dat het 
Statuut op menig punt te ver ging. 

Plaisant richtte zich vooral tegen Artikel 104, hetwelk 
aan de Executieve Raad een recht van interventie toekent tot 
herstel van de constitutionele orde en democratische instellingen 
op het grondgebied van een der leden. Van deze interventie-
politiek, die hem aan de Heilige Alliantie deed denken, moest 
hij niets hebben. 

De Heer Saller vroeg zich af welke souvereine bevoegdheden 
nog voor de Staten zouden overblijven, nu de Europese Gemeenschap 
naast bevoegdheden ten aanzien van de EGKS en de EDG ook nog 
belast zou worden met de totstandkoming van de gemeenschappelijke 
markt. De Heer Saller, die een der grote voorstanders en ver
dedigers v/as van het "Straatsburg Plan", was van mening, dat het 
streven naar de gemeenschappelijke markt tegen dit Plan inging, 
hetwelk immers rekening hield met een bepaald regime van pre
ferentie. Z.i, zou de schepping van een gemeenschappelijke markt 
onder de Zes het Verenigd Koninkrijk definitief van de Gemeen
schap verwijderen. 

Hij betreurde het eveneens, dat de Union Française niet 
proportioneel in de Volkenkamer zou zijn vertegenwoordigd. De 
Europese Gemeenschap zou niet kunnen leven zonder haar over
zeese gebieden en op die grond v/as het te betreuren, dat geen 
ruimere vertegenwoordiging voor de Franse Unie v/as voorzien. 
Het zou daarom voor Engeland evenzeer moeilijk zijn ooit tot 
toetreding bij de Gemeenschap te besluiten. Spreker achtte daarom 
een Gemeenschap, welke zó weinig met een mogelijke toetreding 
van Engeland rekening hield, op drijfzand gebouwd. 

De Belgische Senator Rolin behoorde uiteraard eveneens tot 
de tegenâfenders van het ontwerp-Verdrag, daar hij een verwoed 
tegenstander is van He Europese Defensie Gemeenschap en dus een 
Europese Gemeenschap, welke als een overkoepeling van de EDG 
zou moeten werken, niet kan aanvaarden. Overigens sprak deze 
jurist uitdrukkelijk zijn waardering uit voor het werk van de 
Assemblée Ad Hoe, waarvoor hij in zijn kwaliteit van voorzitter 
van de Juridische Commissie een advies had samengesteld, hetwelk 
door de Assemblée als Anne* I bij Recommandatie 4-5 is opgenomen, 
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en blijkens de tekst van deze Recomm-.ndatie in de bijzondere 
aandacht van de Ministers der Zes is aanbevolen. Het zou te 
ver voeren hier op dit advies in te gaan. Slechts moge worden 
vermeld, dat Pater Beaufort met de Heer Rolin van mening ver
schilde inzake de samenstelling van het Hof van de Gemeenschap. 
Prof. Beaufort achtte het overdreven 1/5 van het aantal rechters 
uit landen te kiezen, welke geen deel uitmaken van de Gemeenschap. 

Prof. Beaufort, die zeide ook nog wel andere critiek tegen 
het Statuut te kunnen inbrengen, bleek echter de grondbeginselen 
van het Verdrag zeer wel te kunnen onderschrijven. Hij koos 
met overtuiging vóór het inslaan van nieuwe wegen voor Europese 
samenwerking: "ou bien on vote pour la continuation ,des méthodes 
anciennes, les méthodes de coopération gouvernementale, avec 
des difficultés presque insurmontables sur les plans monetaire, 
financier, économique et social; ou bien on s e déclare pour une 
organisation'supranationale, Ie seul moyen, a mon avis, d'obtenir 
une Europe fortifiée et rajeunie'1. 

De Nederlandse Senator Kapteyn beperkte zie|tvoornamelijk 
tot een bespreking van Hoofdstuk V van het Statuut en was van 
oordeel, dat Artikel 84 aan de Gemeenschap geheel onvoldoende 
bevoegdheden gaf op economisch gebied. De Economische Commissie 
van de Assemblee had verklaard, dat het ontwerp-verdrag geen en
kele verplichtende bepaling inzake economische integratie bevat

te en dat iedere werkelijke vordering op dit gebied voorlopig 
leek uitgesloten. Hij verdedigde met nadruk de economische inte
gratie zoals deze in het plan-Beyen is uitgewerkt. Hij achtte de 
schepping van een ilruropese markt een belangrijke factor om t.z.t. 
Engeland met de Europese Gemeenschap mede te krijgen. 

Melding moge nog worden gemaakt van de redevoeringen van de 
Ier Cowan en de Griek Maccas. 

Hoewel Maccas de mogelijkheid erkende van discriminatie als 
gevolg van het optreden van de Zes, achtte hij de regeling, welke 
voorzien was voor r ssociatie met derde staten dermate bevredigend, 
dat zijn bezwaren sterk waren verminderd. Hij opperde nog de in
teressante gedachte van associatie-overeenkomsten van meerdere 
staten tezamen met de -Europese Gemeenschap en gewaagde daarbij 
van een combinatie onder leiding van het Verenigd Koninkrijk. 

De Heer Cowan, in zijn vaderland reeds bekend wegens zijn 
anti-Amerikaanse uitlatingen, bleek de Gemeenschap der Zes te 
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verdedigen op grond van de st%king, die hij daarin zag, van 

Europa, dat z.i. als een "Third force" een aparte plaats moest in

nemen tussen de Verenigde Staten en iïusland. 

Tijdens het debat bleek nog een controverse te bestaan met 

betrekking tot Artikel 103 van het ontwerp-Statuut, hetwelk als 
volgt.luidt: 

"Lorsqu'un Etat membre recouvre sa juridiction sur un terri-

toire ayant fait partie de eet Etat I la date du 31 décembre 1937, 
Ie présent statut devient, de ce seul fait, applicable a ce terri-

toire. Les adaptations, qui pourraient résulter de cette situation 

dans la composition de la Chambre des peuples, seront effectuées 

selon la procédure proévue a 1'article 1 1 2 . " 

Holin had reeds namens de Juridische Commissie erop gewezen, 

dat dit artikel, hetwelk uiteraard rekening wenst te houden met 

een mogelijke hereniging van Duitsland, juridisch zeer aanvecht

baar moest worden geacht. Hij oordeelde dit artikel veel te impe

ratief en zelfs in strijd met Artikel 7, alinea 3, van de overeen
komst van Bonn van 26 Mei 1952, hetwelk ingeval van een hereniging 

van Duitsland uitdrukkelijk een verklaring of handeling van het 

herenigd Duitsland vraagt, waarbij de verplichtingen van het ver

drag van Bonn worden toepasselijk verklaard. Naar het oordeel van 

de Heer Holin zou Artikel 103 het herenigd Duitsland nooit voldoende 
juridisch kunnen binden. 

Daar Icwam nog bij, de vraag of het politiek opportuun mocht 

worden geacht een verplichting als in .Artikel 103 omschreven in 

het Statuut opj^e nemen. 

Op dit punt had de Britse Labouv-afgevaardigde Bottomley, 

die blijkens een ter vergadering ingediend amendement tot schrap

ping van Artikel 103 mede bleek te spreken niet alleen namens 
zijn Britse partijgenoten doch ook namens de Franse en Duitse 

socialisten, grote bezwaren. Hij achtte het artikel politiek ge-

vaarlijkj aangezien het een verder beletsel zou zijn voor een toe

komstige vier-Mogendheden-overeenkomst, welke tot de hereniging van 

Duitsland zcu moeten leiden. De Sowjet-ünie zou weinig voordeel 

kunnen zién in een prijsgeven van haar tegenwoordigheid in Oost-

Duitsland indien dit automatisch de incorporatie van geheel , 

Duitsland in de Europese Gemeenschap tot gevolg zou hebben. 

Tegen deze opvatting kwamen uiteraard de afgevaardigden der 

Duitse Regeringspartijen in het geweer. De Heer von 3rentano legde 

namens de Duitse delegatie een verklaring af, waarin hij de 
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vergadering bezwoer geen beslissing te nemen tot schrapping 

van artikel 10?, aangezien deze schrapping het prestige van de 

Regering der Bondsrepubliek zou aantasten. Alleen ie Bondsrepu

bliek kon uiting geven aan de vrije wilsuiting van het Duitse 

volk in zijn geheel en ook ingeval van hereniging van Duitsland 

in- een en dezelfde staat zou deze staat dezelfde rechtspersoon

lijkheid hebben als de huidige Bondsrepubliek. 

De Heer.von Brentano werd krachtig gesteund door Jhr. 

van der Goes van Katers, die voor de politieke consequenties 

van een schrapping van artikel 105 ernstig waarschuwde. 
Aan de andere kant bleek uit een interventie van de 

Duitse socialist Prof. Carlo Schmidt. dat hij in de handhaving 

van artikel 105 in zijn huidige vorm een ernstig beletsel zag 
voor iedere verdere oplossing van het Duitse probleem. 

Uit bovenstaand relaas over de algemene politieke be

schouwingen, welke van Donderdag 7 tot en met Zaterdag 9 Mei 
werden gehouden, blijkt voldoende, dat de Commissie voor Alge

mene Zaken, die op Maandag bijeenkwam, geen gemakkelijke taak 

had om aan de hand van dit debat teksten te redigeren, waarmede 

een zo groot mogelijk deel der vergadering zich zou kunnen 

verenigen. 

De Commissie besteedde vrijwel de gehele Maandag aan deze 

taak en zodoende was het pas mogelijk de vergadering tegen half 

10 uur des avonds bijeen te roepen, teneinde in pleno de con
clusies uit het debat te trekken. 

Tijdens het debat in de Commissie voor Algemene Zaken 

was gebleken, dat de Engelsen in meerderheid bezwaren koesterden 

tegen de boven reeds vermelde redactie van alinea a van Recom

mandatie 44, waarbij de hoop wordt uitgesproken dat de Regeringen 

der Zes "procèdent a la conclusion rapide de la tache qu'ils 

ont entreprise". Van Engelse zijde werd voorgesteld het woord 

"rapide" uit deze tekst te schrappen, doch de voorstanders van 

het ontwerp-verdrag, die een meerderheid in de Commissie uit

maakten, meenden dit woord niet te mogen laten vallen. Na een 

langdurig debat verenigde de Commissie zich uiteindelijk met een 

amendement van Lord John Kope, waarin de wens wordt uitgesproken 

dat de Ministers der Zes "parviennent è une décision rapide sur 

Ie pro jet de Traité qui leur est maintenant soumis'.' In deze 

bepaling werd in het midden gelaten of de snelle beslissing, 
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welke van de Zes gevraagd werd, een gunstige dan wel een ongunsti 
beslissing zou moeten zijn. Het behoeft geen betoog, dat dit 
compromis voor een aantal felle voorstanders van het ontwerp
verdrag een teleurstelling betekende. Toen dan ook de Britse 
Conservatief Boothby verklaard had, dat hij aan het amendement 
van Lord Hope, hetwelk door de Commissie werd aanvaard, zjji stem 
kon geven, aangezien hij daarmede geen stem ten gunste van het 
Verdrag behoefde uit te brengen, sprong de Heer Spaak op om te 
zeggen dat hij gezien de door Boothby aan het amendement gegeven 
uitleg, moeilijk daarvoor zou kunnen stemmen. Er ontwikkelde zich 
een dikwijls zeer verwarde gedachtenwisseling, waarbij vele 
Britten zich moeite gaven te verklaren dat ook de voorstanders 
van een zo snel mogelijke totstandkoming van de Europese Gemeen
schap het amendement-Hope zouden moeten kunnen onderschrijven. 
De leider van de Britse delegatie, Onderstaatssecretaris John 
Foster, haastte zich om namens de Britse Regering te herinneren 
aan vroegere uitspraken van Eden zowel als van Churchill, waar
in grote waardering wordt tot uiting gebracht voor het werk 
van de Zes. 

De Heer Spaak verklaarde toen in een geest van conciliatie 
vóór de tekst van het amendement te zullen stemmen. 

Het amendement-Hope werd met bijkans algemene stemmen aan
vaard, terwijl de aldus geamendeerde Recommandatie 44 werd aan
genomen met 76 tegen 7 stemmen (de Duitse socialisten) en 18 
onthoudingen. De Britse Labour-afgevaardigden stemden en bloc 
vóór, benevens de Britse Conservatieven Lord John Hope en Longden 
en de Liberaal Lord Layton. 7 Conservatieven, waaronder Amery, 
Boothby en Foster behoorden tot degenen, die zich van stemming 
onthielden, aangezien zij van mening waren, dat de Negen zich 
niet uitdrukkelijk over het werk van de Zes dienden uit te spre
ken noch in positieve noch in negatieve zin. 

öok de Franse socialisten, die zich steeds afzijdig had
den 'gehouden bij de beraadslagingen van de Assemblee Ad Hoe, be
nevens de Nederlander Schmal en de Belgische Senaatsvoorzitter 
Paul Struye, wier reserves ten aan2ien van het ontwerp-verdrag 
voldoende bekend zijn, behoorden tot de groep der onthouders. 
De Griekse, Turkse en Ierse delegaties, benevens de Noorse en 
Deense afgevaardigden stemden voor de Recommandatie. De Zweedse 
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delegatie was verdeeld, daar de Zweedse Conservatieven voor 
stemden, terwijl de afgevaardigden der Regeringspartijen zich 
onthielden. 

Ten aanzien van de hierboven vermelde controverse inzake 
Artikel 103 had de Commissie voor Algemene Zaken een tekst 
uitgewerkt, waarbij de Ministers der Zes uitgenodigd worden dit 
artikel opnieuw te bestuderen in het licht van eventuele bezwaren, 
welke daartegen zouden kunnen worden ingebracht. Deze tekst is 
sub f. in Recommandatie 4-5 opgenomen. 

De gehele Recommandatie 4-5, welke, zoals vermeld, aan de 
Ministers der Zes een aantal verbeteringen in de tekst van het 
ontwerp-verdrag voorstelt, werd met 62 tegen 10 stemmen en 31 
onthoudingen aanvaard. Ditmaal onthield de gehele Britse Delegatie 
zich van stemming, aangezien thans ook de Labour-afgevaardigden 
van mening waren, dat de voorgestelde tekstverbeteringen de 
Negen niet direct aangingen. De Noorse delegatie voegde zich bij 
de Britten, 

Ook ditmaal behoorden de Duitse socialisten tot de tegen
stemmers, waarbij zich de Heer Struye voegde, die zeide on
overkomelijke bezwaren te koesteren tegen de in het verdrag op
genomen bepaling inzake de onontbindbaarheid der Gemeenschap, 
alsmede tegen een Senaat, welke niet op paritaire basis zou 
zijn samengesteld. 

Resolutie 27, handelende over de associatie van de Europese 
Gemeenschap met derde staten en over de betrekkingen met de 
Raad van europa werd met 80 stemmen voor en 12 onthoudingen 
aanvaard. De Duitse en Zweedse socialisten waren degenen, die 
zich van stemming onthielden. 
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ECONOMISCH DEBAT. 

Evenals vorige malen was de Secretaris-Generaal van de G.S. 
E.C in de Economische Commissie van de Assemblee verschenen ten
einde haar leden op de hoogte te stellen van de laatste ontwikke
lingen op het gebied der Europese economische samenwerking. De 
O.B.B.C. had ervan afgezien ditmaal een rapport aan de- Assemblee 
aan te bieden, aangezien zij het moment daarvoor niet geschikt 
achtte. Het optreden van de nieuwe Amerikaanse Administratie 
noopte de O.E.E.C. tot het betrachten van voorzichtigheid, ter
wijl ook de voorstellen, welke naar aanleiding van de Economische 
Conferentie der Britse Commonwealth waren gelanceerd, een afwach
tende houding rechtvaardigden. 

Desalniettemin had de Economische Commissie het wenselijk ge
oordeeld aan de Raadgevende Vergadering een resolutie voor te leg
gen, waarin zekere beginselen naar voren worden gebracht nopens de 
houding, welke Europa moet innemen. 

De bekwame voorzitter en rapporteur van de Commissie, de 
Deen Federspiel, had in zijn rapport een voortreffelijke analyse 
gegeven, en hij achtte het, naar hij toelichtte, de plicht van de 
afgevaardigden van Europa thans positie te kiezen, opdat men aan 
de andere zijde van de Oceaan, waar in de loop van het jaar de 
ideeën omtrent de te volgen economische politiek zich zullen kris
talliseren, daarmede rekening zou kunnen houden. 

Mr.Blaisse was de enige', die betwijfelde of het wel juist zou 
zijn op dit ogenblik, nu vraagstukken als dat van de convertibili
teit, nog maar pas in studie waren genomen, een uitspraak van de 
Assemblee te vragen, doch de Vergadering bleek het in grote meer
derheid met de Heer Federspiel eens te zijn, dat het wenselijk was 
enige richtlijnen te geven. De Vergadering was geen debating club, 
zoals de Heer Federspiel zei de, doch had als taak adviezen uit te 
brengen over de te volgen politiek en zij moest dus niet wachten 
op een fait accompli. 

De conclusies van de Economische Commissie zijn vastgelegd 
in Resolutie 29. 

Een samenvatting van het debat moge aan de hand van de ver
schillende punten der Resolutie hieronder volgen. 

De Assemblee begroet sub 1 met instemming het initiatief van 
het Verenigd Koninkrijk te geraken tot een vrijer systeem van 
internationale handel, maar voegt er onder 2 onmiddellijk qan toe, 
dat e convertibiliteit van betalingsmiddelen nooit mag worden 
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bereikt ten koste van handelsbelemmeringen. 
Mr. Blaisse merkte niet ten onrechte op, dat het hem nog niet 

geheel duidelijk was, welke precies de Britse voorstellen op dit 
gebied waren, doch hij kon uiteraard volkomen instemmen met wat de 
Resolutie onder 2 bepaalt. Gelijk Federspiel het zeide, moest de 
convertibiliteit einddoel zijn, doch mocht dit doel nooit bereikt 
worden bijv. door het invoeren van importbeperkingen. 

Onder 3 spreekt de Vergadering als haar dringende wens uit, 
dat het herstel .der convertibiliteit in Europa nooit unilateraal 
mag geschieden teneinde te voorkomen, dat moeilijkheden ontstaan 
voor de Betalingsunie, het liberalisatiesysteem van de O.E.E.C. en 
de Gemeenschap voor Kolen en Staal . 

De Assemblee is m.a.w, van mening, dat convertibiliteit niet 
aanstonds aan de orde kan zijn. Er is een aantal landen in Europa 
dqt zeker niet op dit ogenblik tot convertibiliteit kan overgaan 
en de met zoveel moeite tot stand gekomen Europese Betalings Unie 
zou gevaar lopen schipbreuk te lijden, indien een aantal landen 
zonder meer tot herstel van convertibiliteit zou overgaan. 

De Heer Federspiel vergeleek de Betalings Unie met een convooi, 
waarvan de snelheid wordt bepaald door die van het langzaamst va
rende schip. Hoewel de snelheid daardoor wordt teruggebracht, is 
het veiliger indien alle landen van Europa tezamen blijven varen. 

De Assemblee stelt sub 4- dan ook voor, dat (i) het liberali
satie-programma van de O.E.E.C. verder wordt ontwikkeld, (ii) en 
alle landen van de Betalings-Unie aan het liberalisatie-systeem 
van de O.E.E.C. deelnemen. Op deze wijze zou de Betalings-Unie 
automatisch tot convertibiliteit kunnen leiden en zichzelf op den 
duur overbodig maken. 

De Vergadering beklemtoonde sub 5, dat convertibiliteit op 
zichzelf nooit een oplossing kan betekenen van het Europese dollar
tekort. Deze oplossing kan slechts worden gezocht in structurele 
verbeteringen in de productie en handel van de verschillende landen 
Evenals vorige jaren kwamen met name van Britse Labour-zijde 
in de Vergadering vele stemmen tot uiting, welke opnieuw op een 
vergroting van de productiviteit aandrongen. De Heer Brown bracht 
daarbij het belang van productie-planning naar voren en werd daar
in door vele van zijn landgenoten gesteund. Zeer terecht vestigde 
de Nederlander Kapteyn er de aandacht op, dat deze hogere producti
viteit thans niet weer kan worden bereikt door ieder land afzonder
lijk, doch alleen door het scheppen van een grotere gemeenschappe-
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pelijke markt . Dit laatste doel zal echter nooit worden bereikt 

indien de verschillende landen niet bereid zijn daarvoor een 

deel van hun souvereiniteit op te offeren. Hij legde er de nadruk 

op, dat de Nederlanders de wenselijkheid van economische integra

tie niet zozeer bepleitten, omdat zij daarvan zelf de meeste voor

dien zouden trekken. Nederland zal in den beginne, gelijk ook 

met de gemeenschappelijke markt voor Kolen en Staal het geval is, 

eerder hogere prijzen moeten betalen, doch het is bereid deze 

offers te brengen met het oog op het bereiken van het grotere doel, 

hetwelk tenslotte voor alle deelnemende landenverbetering zal 

brengen. 

Ih punt 6 legde de Assemblee nogmaals nadruk op de nood

zakelijkheid, dat de Verenigde Staten overgaan tot tariefverlaging 

en vereenvoudiging van de douane-formaliteiten, terwijl bijzondere 

nadruk wordt gelegd op de wenselijkheid van investeringen van 

Amerikaans kapitaal. De Heer Federspiel sloot zich bij de behan

deling van dit punt aan bij het voorstel van de Britse afgevaar

digde de Freitas, die voorstelde, dat in de loop van dit jaar 

een delegatie van de Raad van Europa een tegenbezoek aan het 

Amerikaanse Congres zou brengen, waarbij met name de hier aan

geroerde handelsbetrekkingen met de V.S. aan een bespreking 

zouden kunnen worden onderworpen. Zeer waarschijnlijk zal de 

Assemblee in de loop van dit jaar een beslissing in die zin 

nemen. 

Algemene bijval bestond in de Vergadering met punt 7 , waar

bij instemming wordt betoond met de United Nations* S.C.E. con

ferentie te Genève inzake de bevordering van de Oost-Westhandel. 

De handel met Oost-furopa is naar het oordeel van de Vergadering 

een van de belangrijke middelen om het dollartekort tegen te 

gaan, daar juist thans grote dollarbedragen worden besteed aan 

de invoer van graan, dat vroeger door Oost—Europa werd geleverd. 

De Resolutie besluit sub 8 met opnieuw de overtuiging uit 

te spreken, dat het "Straatsburg-plan" een van de belangrijkste 

middelen zal zijn om tot werkelijke convertibiliteit in Europa 

te komen. De Heer Federspiel wees er op, dat ook de E.G.E. in 

haar jaarrapport tot U K soortgelijke conclusies als het 

Straatsbug-plan was gekomen. Het verheugde hem daarom zeer, 

dat ook het Comité van Ministers door Recommandatie 26 ter 

studie naar de O.E.E.C. te verwijzen, wat hij noemde, "a very 

positivo approach" had gemaakt. 
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Hoewel de Resolutie ditmaal niet over de positie van het 
Internationale Monetaire Fonds spreekt, mag nog worden vermeld, 
dat de Heer Federspiel erop wees, dat dit fonds bij het her
stel van de convertibiliteit een grotere rol zou moeten spelen. 
Hij had met genoegen geconstateerd, dat de voorzitter van dit 
Fonds inderdaad in deze richting zal willenwerken en hij sprak 
de hoop uit, dat de V.S. bereid zouden zijn haar quotum in het 
fonds te verhogen. 

Het Comité van Ministers had de Assemblee in kennis gesteld 
van een rapport, door een studiegroep van de,GATT uitgebracht, 
over de "Low Tariff Club". Op voorstel van de rapporteur, de 
Belg Motz, sprak de Assemblee in Resolutie 30 de wens uit, dat 
het Comité van Ministers het GATT zou verzoeken de studie van 
de "Low Tariff Club" op de agenda te zetten. De Assemblee doet 
dit verzoek, omdat zij het GATT meer bevoegd acht dan de Raad 
van Europa, en overlapping op dit gebied niet gewenst voorkomt. 

DIVERSEN. 
Vluchtelingenprobleem. 

In Resolutie 29 vestigt de Assemblee nogmaals de aandacht 
op de wenselijkheid in Europees verband samen ,te werken tot de 
verbetering van het lot der vluchtelingen, zulks vooral naar aan
leiding van de grote toestroom van vluchtelingen in Berlijn. 

De Vergadering spreekt daarbij haar lof uit voor wat de 
Hoge Commissaris voor' Vluchtelingen van de Verenigde Naties tot 
dusverre op dit gebied heeft gedaan. 

Landbouw. 
In Becommandatie^verzoekt de Assemblee het Comité van Mi

nisters de nodige stappen te ondernemen, opdat de Raad van Europa 
door een waarnemer wordt vertegenwoordigd in de zittingen van de 
Interim Commissie, welke door de Europese Landbouw-conferentie 
te Parijs werd ingesteld. 

Transport-kwestie. 
De Heer Lemaire, die in September 1952 initiatiefnemer was 

van de door de Assemblee aangenomen Recommandatie 30 inzake de 
instelling van een Europese Transportraad, bracht tijdens de 
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vergadering verslag uit over de verschillende ontwikkelingen, 

welke op dit gebied sedertdien haddn plaats gevonden. Hij maakte 

melding van de Conferentie der 8 Transport-Ministers in Januari 

j.1. te Parijs, van de maatregelen door de Hoge Autoriteit voor 

Kolen en Staal krachtens art, 70 van het KSG-rverdrqg genomen tot 

afschaffing van discriminatie op tariefgebied binnen het-territoir 

der Zes, benevens van de door de O.E.E.C bijeengeroepen confe

rentie, welke van 18-28 Maart j.1, een eerste zitting te Parijs 

had gehouden. De Heer Lemaire sprak zijn ongerustheid uit nopens 

de algemene resolutie, welke de 8 Transport-Ministers in Januari 

j.1. te Parijs hadden aangenomen. Hij miste daarin iedere melding 

ten aanzien van een coordinntie tussen de 3 grote transport

systemen: rail, weg en water. Hij sprak van een barrière, welke 

thans zou zijn geschapen tussen Recommandatie 30 en de evengenoemde 

resolutie van Patijs. 

Conventie Rechten van de Mens. 

Lord Layton en de Noor Finn Moe hadden woorden van critiek 

tegen de Zes, aangezien 5 van deze landen nog altijd niet waren 

overgegaan tot ratificatie van deze conventie. Duitsland is tot 

dusverre de enige der Zes, die de conventie en het protocol heeft 

geratificeerd. Lord Layton drong erop aan, dat die landen, welkd 

de conventie wel hadden geratificeerd, doch niet de rechtspraak 

van het Hof hadden aanvaard, hun houding op dit punt zouden willen 

herzien. Hij doelde hierbij voornamelijk op het Verenigd Koninkrijk. 

Watersnood. 

De Heer 'Vendelaar sprak namens de Nederlandse Delegatie woor

den van grote dank uit voor de bijzondere hulp, welke Nederland 

naar aanleiding van de watersnood van alle leden van de Raad van 

Europa had gekregen. 

Ook namens de Belgische en Britse delegaties werd op dit punt 

een woord van dank gesproken, terwijl een lid van de Turkse dele

gatie zijn waardering uitsprak naar aanleiding van de bij de aard

beving in Turkije getoondebelangstelling. 
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