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Zitting van het Europees Parlement van 23 juni 1958
Debat over de zetel van de Europese instellingen

[…]

De Voorzitter. — Ik lees thans de uitslag voor van de tweede stemmingsronde over de keuze van de zetel 
van de Europese instellingen:

Aantal uitgebrachte stemmen 126 
Aantal blanco of ongeldige stemmen 3 
Aantal geldige stemmen 123

De volgende aantallen punten zijn verkregen:

Brussel 170 punten
Straatsburg 161 punten
Milaan 155 punten
Nice 153 punten
Luxemburg 99 punten

De op 21 juni aangenomen resolutie, de tabel met het resultaat van de eerste stemmingsronde alsmede de 
namen van de eerste drie in de tweede stemmingsronde aangewezen steden, te weten in deze volgorde: 
Brussel, Straatsburg en Milaan, zullen worden medegedeeld aan de heer Larock, minister van Buitenlandse 
Zaken van België, fungerend Voorzitter van de Raad van Ministers van de Europese Economische 
Gemeenschap, die namens zijn collega's, de ministers van Buitenlandse Zaken van de zes lid-staten van de 
Europese Gemeenschappen, het verzoek om advies aan het Parlement heeft overgebracht.

De heer Guglielmone. — (F.) Ik vraag het woord.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Guglielmone.

De heer Guglielmone, voorzitter van de Commissie voor politieke aangelegenheden. — (I.) Mijnheer de 
Voorzitter, geachte collega's, met grote voldoening constateren wij dat ons Parlement binnen de vastgestelde 
termijn het advies heeft uitgebracht waarom het door de regeringen van onze zes landen was verzocht. Wij 
zijn te zeer overtuigd dat de keuze, van de zetel van essentieel belang is voor het goed functioneren en de 
doeltreffendheid van de instellingen, om niet unaniem de volgende wens uit te spreken: namelijk dat de zes 
regeringen van onze landen met dezelfde nauwgezette naleving van de termijnen en met de grootste spoed 
een beslissing zullen nemen over de keuze van de hoofdstad. Na de interessante uiteenzetting van de heer 
Armand wijzen wij op de noodzaak dat met een functionele en organische hoofdstad aan Europa een 
beslissend elan wordt gegeven ten behoeve van zijn consolidering en zijn vooruitgang.

(Applaus.)

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Lapie.

De heer Lapie, voorzitter van de socialistische fractie. — (F.) Mijnheer de Voorzitter, in de eerste plaats 
moge ik een verzoek tot U richten namens de socialistische fractie. Wij zouden het op prijs stellen de details 
te vernemen van de stemming in de tweede ronde, die U niet zoals na de eerste stemmingsronde, hebt 
gegeven. […]

De Voorzitter. — In antwoord op de eerste vraag van de heer Lapie kan ik zeggen dat ik mededeling heb 
gedaan van de documenten welke zijn opgesomd in de resolutie waarbij de procedure is vastgesteld. Daarin 
is sprake van de tabel van het resultaat van de eerste stemmingsronde, waarbij de steden in dalende volgorde 
worden geclassificeerd, van het totaal van de door ieder van deze steden behaalde punten, alsmede de in de 
tweede stemmingsronde aangewezen plaatsen, deze laatste zullen, aldus de resolutie, in de volgorde van de 
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verkregen resultaten aan de Raad van Ministers worden medegedeeld.

Er wordt niet gesproken over een tabel betreffende de tweede stemmingsronde.

De heer Lapie. — (F.) Neemt U mij niet kwalijk dat ik blijf aandringen, mijnheer de Voorzitter, maar als U 
er geen bezwaar tegen hebt, zou het, geloof ik, voor het Parlement interessant zijn kennis te nemen van deze 
tabel.

De Voorzitter. — Er is hier geen sprake van een geheim. Ik zal het Parlement deze tabel dus mededelen.

Voor de eerste voorkeur met het cijfer 3 is de uitslag als volgt:

Brussel 46
Straatsburg 31
Milaan 30
Nice 11
Luxemburg 5

Voor de tweede voorkeur met het cijfer 2 is de uitslag:

Nice 46
Luxemburg 28
Straatsburg 26
Milaan 16
Brussel 7

Voor de derde voorkeur met het cijfer 1 is de uitslag:

Milaan 33
Nice 28
Luxemburg 28
Brussel 18
Straatsburg 16

U heeft dus genoegdoening gekregen, mijnheer Lapie.

De heer Lapie. — (F.) Ik dank U, mijnheer de Voorzitter.

[…]
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