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Betreft: Br ief Pella aan Th artino
,
werkzaamhe den Assemblee ad

..

even t uele nieuwe

Hi erbij mo ge ik U.E. een a antekenipg aanbieden inzake het
i n hoofd e dezes g enoemde onderwerp, waarin de wenselijkheid
wordt betoogd accoord te gaan met de voorstellen van Pella a an
~ art ino It Clue le problème poli tiClue plus général de l' acti vité
,
A '
,
de l'Assemblee ad hoc pourra ~tre resolu conformement aux princi es exposés au cours de mes récentes conversations, en sorte
u e les milieux parlementaires restent étroitement associés à
l' a ctivité deployée en vue de poursuivre la réalisation d'une
union euro péenne plus Qomplète t, •
Te dien einde . stelt Pella aan Martino voor aan zijn ambtgen o~nt e vragen goed te keuren dat dit punt op de agenda van
de ( in ove rweging zijnde) bijeenkomst van Ministers van B.Z.
der EGKS wordt geplaatst .

~

Mede in het licht van hetgeen terzake in
slag van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Accoorden m.b.t . de integratie v an Europa is
U.E. i n overweging geven acc
d te ga an met
o de agenda als hierboven vermeld.

u

het Voorlopig Verinzake de Parijse
opgemerkt, moge ik
opname van dit punt

Een nadere concrete uitwerking v an dit punt als zodanig zal
ort worden aangeboden .

19 Feb

/
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MEMORANDUM
Van:

/

Aan:

Be t reft: werkzaamheden Assemblée ad hoc.
Bij nevengaa nd schrijven d.d. 11 Februari 1955 zendt de
he er Galmes ons copie van een brief~ die de heer Exlla op 11
Februari j .l. heeft gericht bt ' inis r Martino in zijn kwaliteit van voorzitter van de BiJzondere Raad van Ministers
der EGKS, betreffende e oek
van de werk r~ uit de Constitu tionele Commissie van de Assembl e ad hoc.
De heer Pella stelt voor deze kwestie te doen bespreken
t ij dens de eerstkomende vergadering van de zes Ministers van
Buitenlands Zaken.
<

In verba nd hiermede moge DWS/IE het vol gende opmerken:
De Assemblée ad hoc is op 10 September 1952 door de
zes Re geringen in het leven g eroepen om, in afwachting
v an de ratificatie van het EDG-Verdrag, alvast uitvoering
te geven aan art . 38 van het Verdrag en een ontwerp-statuut op te stellen betreffende een ~uropese politieke gemeenschap .
Tot dit doel werd de Assemblée ad hoc samengesteld
overeenkoms tig de bepa ling en geldende voor de EDG-Assemblée.
Ui t deze Assemblée werd een Consti tutioneJe Commissie
gevormd van 26 leden, die belast werd met de redactie van
een voor- ontwerp , hetwelk in Maart 1953 door de Assemblée
werd aanvaard .
Ui t deze Consti tu ti onele Commi ssi e Vl erd een zg . 11 Groupe
de travaillI, bestaande uit 14 leden, door de As s emblée bela s t met het volg en van de verdere on derhandelingen tussen
j e Re geringen .
2.

Door de verwer ing van de EDG is formeel de basis
d~Ze organen Komen te ver:v:allen:
T~r afwikk eling van de fina nciële consequenties is
door de zes Regeringen de zg . Kosten- commissie ing e s teld,
welke n aar zojuist telefonisch Ult PariJs werd vernomen ,
thans overeensteL1ming heeft bereikt omtrent een Italiaans
voor s tel, waarbij de ko s ten der As s emblée ad hoc en haar
organen tot 31 Maa.rt 1955 zullen wor den vergoed . Na deze
"atwn zullen de Re gerin en alleen die uit gaven dekken , welke
verband houden met vergaderingen waartoe zij uitdrukkelijk
toestemming hebben verleend . /%i.;/7y:/%:".~ ,#;;rfr~rr/-"/' -l 7;4. T":;
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MEMORANDUM
Van:
Aan:

zetting van de bestudering der Europese int egratievraagstukken
e.en..,inte.rn tiona..le
oe van arlementariërs , door -de
Regeringen wenseli .'je wordt geacht .

4.

Naar dezerzijdse mening zou deze vraag bevestigend moeten
worden beantwoord .
Ten gevolge van de verwerping van de EDG en de voortdu~
rende onzekerheid omtrent de houding van de Franse Rege~g
inzake integra tievraagstukken, is op intergouvernementeel terrein voorlopig van een nieuwe a ctiviteit, gericht op een verderga ande Europese integra tie, we ini g te verwachten.
Niettemin blijft deze integratie het doel , waarnaar de
Nederlandse Regering blij kens haar herhaalde verklaringen wil
bli j ven streven . Het is dan ook van groo t belang, dat op interna tionaal parlementair niveau deze lamp brandende wordt
geh ouden . Hierdoor immers kunnen t.z.t. de politieke voorwaarden wor den geschapen , welke het de Re g eringen mogeli jk zullen
mak en verdergaande stappen te ondernemen, terwijl tevenÊ door
middel va n een dergelijke interparlementaire groep...l!(àrulllkan worden uit g eoefend op onwillige regeringen , tot welke pressie de
andere re geringen zich niet zo gemakkelijk in staat zouden
kunnen achten .
Een pra ctische oplossing zou gevonden kunnen worden door aan
de le den der Constitutionele Commissie , c.q. de Groupe de
tra vail , de op dracht te verstrekken als een Commissie ad hoc
een studie te willen maken van de verschillende aspecten'><der
ro pese integratie in het licht der huidige politieke verhou ding en , en omtrent haar bevinding en af n de regeringen rapport
u i t te brengen .
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rapport zou deze procedure het voordeel met zich medebrengen ,
da t de zes Regeri ngen binnen een bepaalde termijn opnieuw geconfronteerd zouden V'lorden met het vraa gs tuk der Europese inte grati e, waa rte genove r zij hun s t an dpunt zou den moeten bepalen .
..;.J
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' Bovens t aande procedure zou uiteraard ook met zich medebrengen , da t de Re geringen de ko s ten van deze Commissie ad hoc
Zouden moeten dr agen , doch dit lijkt , mits er een behoorlijke
finan ciële contrOle plaatsvindt , geen over we gend bezwaar . Zoals
U bekend is, biedt onze be groting voor 1955 hiertoe voldoende
rui~t e, t erwijl in ons voor s tel voor 1956 met deze mo g elijkheid
evece ens rekening is gehou den .
or .

u . i . ver dient de instelling va n een dergelijke Commi s sie
a d boc b ovenaien de voorkeur bov en een soortcielijke opdra cht
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- 3 M EMORANDUM
Van:
Aan :

aan de Ass emblée Commune van de EGKS of a a n de Raa dgeven de
Vergadering van de Raad va n Europa .
,.

ier do or , i mmers wordt verme den, da t dez e s tudie zich
hetzij t e z eer zou ba seren op de huidi g e EGKS- structuur,
he t zi j in het , kad er van de Raad van Europa beïnvloed zou worden do or groë peringen, die in een Euro pese inte gratie g een
hei l zien en derha lve s lechts remmend zou den werken .

18 Februari 1955 ~

