Van:

en

Bet~{t:

cc.: Ä

Congres Europe se Beweging van 9 to t 11 januari

Van 9 tot 1 1 j anuari j l. werd te Wiesbaden
een door ong eveer 500 personen bijgewoond Congres
van de Europese Beweging geh ouden . Z. K.H. Prins
Bernhard was hierbij op de laa tste dag aanwezig.
Tot de prominente sprekers behoorden o.a. de heren
Rob ert Schuman, A. François-Poncet, Attlee, Jean
Monnet, Kiesinger en Deh ousse, de Britse staatssecreta ris van Defensie, Rippon. Voorts de leden van de
EE G- Commissie Hallstein en Marjolin. De Franse Minister van Financiän, Pinay, zond een schriftelijke boodschap .
De slotresolutie van het Congres vermeldde als
voornaamste desi derata:
EEG, Euratom en EGKS dienen te worden gec05rdi1•
neer d en zo mogelijk tot één gemeenschap te
worden samengevoegd. De organen der gemeenschappen dienen i n één stad gevestigd te zijn en over
ei g en finan~iän te beschikken.
OEES en Raad van Europa dienen een fusie aan te
2.
gaan, zo dat parl ement a ire controle van alle
technisch e OEES-activiteiten mogelijk zou worden.
De buitenlandse p~litiek van de EEG-landen dient
3.
te worden geco6rdineerd door middel van de instelling van een raad van minister-presidenten, met
een eigen comité van permanente vertegenwoordigers
en met een eigen, onder leiding van een politieke
persoonlijkheid gesteld, secretariaat.
4.
De economische integratie van EuroEa dient ~fei delijk te wOLden ui t g ebrej d tot alle OEE landen,
.,. .1 zonder dat aan de EEG-be "nselen eweld wordt aanedaan. Europa dient een g emeenschappe 1j e econom1SC e politiek te voerenvan solidaritei t met de
onderontwikkelde landen en te streven naar een
economisch partnerschap tussen Europa en Afrika.
De in de Verdr a gen van Rome opengestelde mogelijk5.
h eid rechtstreekse verkiezingen voor het Europees
Parlement in te stellen, dient te worden verwezenlijkt.
- 6. -
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MEMORANDUM

Van:

- 2 -

Aan:

6.

Het uiteindelijke doel blijft de totstandkoming
van een Europese Politieke Gemeenschap, met
eigen regering, parlement volgens twee kamersysteem, en hof van justitie.

De slotrede van het Congres werd uitgesproken
door Prof. Brugmans 'v an het Europa-college te Brugge.
Hij betoogde, dat de NAVO zal miK moeten worden ontwikkeld tot een werkelijk instrument van Atlantische
politiek. Er kon volgens hem geen tegenstelling bestaan tussen een eenheid van Europa en de doelstellingen van de NAVO. Het is integendeel zo, dat een
verenigd Europa aan de NAVO een nieuwe basis zou
moeten geven. Hij keerde zich voorts tegen hier en
daar merkbaar wordende anti-Amerikaanse gevoelens en
zeide, dat Europa alle reden heeft om dankbaar te
blijven voor de medewerking, die het van de Verenigde
Staten heeft ondervonden.

22 ja

1959.

