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De bijeenkomst van regeringsleiders (Parijs, 9 en 10 december 1974)

Communiqué

1. De regeringsleiders van de negen Staten van de Gemeenschap en de ministers van Buitenlandse Zaken, 
alsmede de voorzitter van de Commissie, te Parijs in vergadering bijeen op uitnodiging van de president van 
de Franse Republiek, hebben de verschillende problemen onderzocht, waarmee Europa wordt 
geconfronteerd. Bij die gelegenheid werd nota genomen van de door de ministers van Buitenlandse Zaken 
voorbereide rapporten. Er werd nota genomen van de overeenstemming die laatstgenoemden hebben bereikt 
over de verschillende in deze verslagen genoemde punten.

2. De regeringsleiders erkennen de noodzaak van een algemene aanpak van de interne problematiek in 
verband met de opbouw van Europa en van de problemen tussen Europa en de buitenwereld, en zijn daarbij 
van oordeel dat er moet worden gestreefd naar ontplooiing van een samenhang tussen de activiteiten van de 
Gemeenschappen en de werkzaamheden op het terrein van de politieke samenwerking.

3. De regeringsleiders hebben derhalve besloten om samen met de ministers van Buitenlandse Zaken drie 
maal per jaar te vergaderen en, elke keer dat zulks nodig is, als Raad van de Gemeenschap en uit hoofde van 
de politieke samenwerking.

Uitgaande van de gevestigde gebruiken en de bestaande procedures, zal het administratief secretariaat op 
passende wijze worden waargenomen.

Met het oog op de samenhang tussen de communautaire activiteiten en de continuïteit der werkzaamheden 
hebben de ministers van Buitenlandse Zaken tot taak in het kader van de Raad van de Gemeenschap, een 
stimulerende en coördinerende rol te vervullen. Zij kunnen bij dezelfde gelegenheid bijeenkomen uit hoofde 
van de politieke samenwerking.

Het bovenstaande tast geenszins de voorschriften en procedures van de Verdragen en van de Rapporten van 
Luxemburg en Kopenhagen betreffende de politieke samenwerking aan. De Commissie oefent in de 
verschillende vergaderingen welke in de voorafgaande paragrafen zijn genoemd, haar bevoegdheden uit en 
speelt de rol die haar wordt toegekend door deze teksten.

4. In het perspectief van de Europese eenwording bevestigen de regeringsleiders opnieuw hun wil om op alle 
onderdelen van de internationale politiek waar de belangen van de Europese Gemeenschap in het geding zijn 
geleidelijk gemeenschappelijke standpunten vast te leggen en een op elkaar afgestemde diplomatie te 
voeren. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de Negen en is op diplomatiek vlak hun spreekbuis. 
Hij ziet erop toe dat het noodzakelijke voor-overleg altijd tijdig plaatsvindt.

Gezien de steeds belangrijker wordende rol van de politieke samenwerking bij de opbouw van Europa, dient 
het Europese Parlement daarbij steeds nauwer te worden betrokken, onder meer via antwoorden op de 
vragen die parlementsleden aan de voorzitter stellen over de werkzaamheden inzake politieke 
samenwerking.

5. De regeringsleiders achten het noodzakelijk de solidariteit der Negen te versterken door verbetering van 
de communautaire procedures, door het tot stand brengen van nieuwe gemeenschappelijke beleidsvormen in 
nog nader vast te stellen sectoren, alsook door de toekenning aan de instellingen van bevoegdheden tot 
handelend optreden waar zulks nodig is.

6. Ten einde de Raad van de Gemeenschap beter te doen functioneren, menen zij dat moet worden afgezien 
van de praktijk om voor besluiten met betrekking tot ieder vraagstuk van welke aard dan ook unanimiteit 
van de Lid-Staten te verlangen, ongeacht hun onderscheiden standpunt ten aanzien van de op 28 januari 
1966 te Luxemburg vastgestelde conclusies.

7. Aan de Permanente Vertegenwoordigers zal meer armslag worden gegeven, in die zin dat zij alleen de 
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belangrijkste politieke problemen aan de Raad voorleggen. Hiertoe zullen de door elke Lid-Staat nodig 
geachte voorzieningen worden getroffen, ten einde de rol van de Permanente Vertegenwoordigers te 
versterken en hen te betrekken bij de voorbereiding van de nationale standpunten over Europese zaken.

[…]
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