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1.

In de loop van Woensdag , 2 5 Augustus jl . ber e1k'en
ons de eerste ber ichten over een n ieuw voor stel van K~iB~er
Spaak aan de Fr anse inister- Pr esident, beogende alsno~
de impasse t.a . v. EDG te doo r b r eken. Volgens deze berich'en
zou het plan van de heer Spaak bij de heer Mendès- Fr anoe
een gunstig onthaal hebben gevonden .
Eerst Donderdagmiddag, 26 dezer werd Uwe Excellentie
officieel door de Belgische Ambassadeur h.t . s . van de inhoud van het plan- Spaak i n kennis gesteld. De Ambassadeur
deelde mede dat het plan ook eerst ou deze zelfde datum
officieel aan de Franse regering en ae overige EDG-partners
was overhandigdo Hieruit kan worden afgeleid dat de heer
S ~ aak zijn Franse collega informeel heeft willen polsen,
alvorens zijn plan aan de Zes voor te leggen , Er zijn sterk ~
aanwijzingen, dat ook de Amerikaan se regering te voren omt r ent de gr ote lijnen van zijn voorstel was ingelicht.
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2.

De nota betreffende het plan- Spaak is in afschrift
hierbij gevoegd. Volgens de Belgische Minister van Bui~en
landse Zaken zou zijn voorstel de letter en de geest van
het EDG- Verdrag eerbiedigen; met name zou hierin geen spraka
zijn van een veto- recht , voorbehouden aan de regeringen der
deeln emende landen.
Bij bestudering van het plan- Spaak , blijkt deze voors t_lling van zaken de toets der kritiek niet te kunnen doorstaan,
In de gr ond maakt de heer Spaak dezelfde prinoipiäle
denkfout ale de heer ~endès -Prance: wat in het Verdrag,
onder bepaalde omstandigheden, bij uitzondering eventueel
\ toelaatbaar zou zijn, wo r dt tot algemene regel verheven.
Zo voor ziet artikel 124 van het Verdrag in de ogelijkheid in gevallen welke in het Verdra ~ n Oe t &i n voorzien
(zooat het Commissariaat geen bes iss1ng ~an nemen een
beslissing uit te lokken van de Mini sterrääd , waarvoor
unanimiteit is vereist .
Artikel 56 van het Verdrag voorzie t in een procedure
om tegemoet te komen aan "tr oubles fond mentaux et persistan s
(welke in vele gevallen gelijk zijn te stell en met bedreiging
van ftintérêts vitaux U ) . Deze taak rust dan, op verzoek van
het betrokken land, in de eerste plaat s op het Commissaria ~ .
Bij gebrek van een bevredigende oploss ing kan echter uiteindelijk aan het Hof
worden geappelle~rdt dat - bij wijze van
voorlopige voor~iening- alle noodzakel ijke maatregelen kan
nemen . Onder deze laatsten valt dus ook eventueel, doch geenszins noodzakelijkerwijs, de opsohorting van de bet iste m stregel van het Commissariaat.
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Volgens het systeem- Spaak wordt de beoordeling van de
nood- toestand in eerste instantie overgelaten aan de
ni sterr aad (dus nie t aan het Commiesariaat ) . 3 0vendien oet de betwiste maatregel aanston ds en zonder pardon wor den opgeschort,
ge~ige de volgende krachtige zin anedenuit bijlage dezes:
"si un des droits vitaux de l 'un des signa a ires es t l e
en péril , jamai s la décision du c ommissaria. " ne peut
être appl i quée . t'
uL ' exéeution de la mesur e prise par le co . issar iat est dan a
tous les cas suspendue j u squ ' au r ègle en t défi nit i f ~e a
question".
"Ce que Ie Consei des " n istr es doit ~airef c ' est pr endr e
les mesure s pour fo re er l e Commissariat à revoir sa d éc:sion.
De heer Soaa~ l a at hi erbi j in he~ ia&en , of de in~8+e r
raad bij unani miteit dien t te beslis en . Vo~gens e. is dl+
irrel evant, daar immer s a an de meatr6gt:! van het Co i ssar iaa-\.
in elk geval geen uitvoe r i n g kan worden ge even .
Dat v olgen s vva~ des ondanks niet kan orden g spr o n
van een ve t o, z u dan moe ten worden ve r~ldard u it ~et r een
van beroep op het ~of ,dat in ho ogste ins
tie z • b sli en
of inderdaad een 'tint érê t vital " wordt b e dr e igd . ~ a Cour
tranche souver a in ernent e e point . ")
~ en zal moeten erkennen da t di t syst
toegevoegd aan ' .
belangrijke c oncessies, di e door de iJf r eeds te Eruss 1 ~i~
gedaan (verhoogd ~u o rum en g ekwalif ic~çrde mee rde rh~id van
het Commissari a a tJ 7 in de practijk n ~ el ij k v an e en veto- -~~à
zal zijn te onde r scheiden . Het i s moe i l ijk in te zien, ho e op
deze wijze e en mili t aire organisat i e al s de ED~ n og enige
bevredigend zou kunnen werken .
De heer Spaa' gaat ui t van de ge a Chte,da t i n
aers
twee jaren n&. ratifica. t i e van he t Ver o' rag nauwelijks vre es
beho eft te bestaan voor bedreiging van v i tale belang en . ~i '
wil echter het door hem voorgesteld e sy e ~ van beroa p op
het Hof • t . z . t . als een nieuw artik 1 in he t Verdrag doen
invoegen, waardoor deze procedure permane t in het 'erdrag
zou worden verankerd .
In feite lig i n dit laatste een de r ui elij ste verschillen met de va rstellen, die door I;endèa- Fr ance zelf
zijn gedaan. In h ~ t Franse protocole d 'application was voorzien in een periode van acht jaar, gedurende welke elk lan
een veto- rec ht zou bezitten. De procedure van de heer Spa~
moge uiteindelijk on strikt formeel g sproken geen veto inhouden, doc h het l ijkt moeilijk vol ~e houden d~t deze
nde letter en de geest van het Verdrag zou eerbiedigen~
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Last not least heett ook de heer .end's- Prance t1ldeD8 de
Conferent1e te Bru •• el reede laten doorsche.eren, dat hil
een ber~ op het H
zou kunnen aanvaarden, zodat de for~lerins van de beer Spaak e1Senl1Jk wein1, nieuwe bevat.
Ook de Franse Minister-President is intussen tot deze
laatste conclusie geko.en. Reeds tijdens het onderhoud Yan
Uwe Excellentie met de Belg1sche kabassadeur bereikten
dit Departement uit Parijs berichten, dat de heer .end~e
'rance het voorstel-Spaak definitief van de band ba4 lewezeD.
Dit nieuws werd later op de a1ddas door de Belg1aohe Aabaesadeur namens zijn regering bevestigd.
Het valt daarom te betreuren, dat het teit, dat de heer
Spaak een (geheim) voorstel aan de 'ranse Minister-President
had gedaan, eveneens op Donderdag 26 dezer in de pera i.
uitgelekt . (voorzover kan worden nagegaan door eeD Reuterbericht uit Brussel , waarvoor de Belgische re,ertnc echter
elke yerantwoordelijkheió afwijst).
Bovendien is het op zijn minst genoaen beTr•••dend, dat
Minister Spaak aanleiding heeft gevonden op heden, 27 Aucu-t _,
een persconfer entie te houden, als gevolg waarvan verwacht
mag worden , dat hedenavond de tekst van het voorstel-Spaak
in de Belgische bladen zal verschijnen. In de persberichten
wordt reeds tbans gesuggereerd, dat de heer Spaak zijn voorstel heeft gedaan namens de andere EDG-landen. Dit is wat
: Nederland betreft teZ\nenenmale onJuist, aangezien bovenstaande
I kritische besc~ouwing-door U persoonlijk aan de Belgische .A8bassadeur zijn uiteengezet, die daarvan onmiddellijk ae4edel1Da
heeft gedaan aan zijn regering.
Onder de huidige omstandigheden kan di~ Departement nie'
anders doen, dan bij navraag van journalistieke zijde verklaren,
dat weliswaar omtrent bepaalde voorstellen van de heer Spaak
met de Nederlandse regering overleg is gepleegd, doch dat de
heer Mendès- France reeds negatief had gereageerd, alvorens
dezerzijds een standpunt was bepaald, zodat een en ander
thans een academische kwestie is.
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