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Assemblée van Europa (in Straatsburg bijeen) begint haar werk

( Van onze Parijse correspondent)

STRAATSBURG, 7 Aug. - Vandaag om vier uur begint de Assemblée van Europa haar werk. Het 
gebouw is inderdaad klaargekomen; een ongelofelijke prestatie. De ministers hebben in hun comité de 
agenda vrijwel vastgesteld, doch enkele punten moeten nog worden behandeld. Duitsland is 
uitgenodigd een bijzonder werkzaam aandeel te nemen in de werkzaamheden van de Europese Raad. 
Men heeft zelfs afgesproken, dat in bepaalde gevallen en op uitdrukkelijk verzoek van het comité van 
ministers een vertegenwoordiger van Duitsland zitting kan nemen in dit comité, teneinde de discussie 
bij te wonen. Hij heeft daar dan geen stemrecht.

Om aan het Franse standpunt ook tegemoet te komen, heeft men deze concessie aan Duitsland geflankeerd 
met twee andere bepalingen: in de eerste plaats is het Saargebied op dezelfde voorwaarde en tot dezelfde 
werkzaamheden uitgenodigd; in de tweede plaats heeft men afgesproken, dat alle mededelingen, die aan de 
Duitse delegatie en die van het Saargebied worden gedaan, ook zullen worden gestuurd aan de Hoge 
Commissie voor Duitsland en aan de Franse regering. Op deze wijze is dus de bijzondere status van 
Duitsland geaccentueerd.

Niettemin is men toch aan de Duitse grieven reeds halverwege tegemoet gekomen Men weet, dat een van 
hun voornaamste was dat zij geen zitting hadden in het comité van ministers, welk comité, zo zeiden zij, 
belangrijker nog was dan de Assemblée. Het lijdt geen twijfel, dat over niet al te lange tijd Duitsland een 
gelijkwaardige plaats m de Europese Raad zal innemen.

In het licht van het plan-Schuman verliezen de Franse reserves aan kracht. Er is een boodschap gericht door 
de ministers aan de Assemblée en aan die boodschap is nogal gedokterd. De formuleringen over de taak der 
ministers en der regeringen, en over het plan-Schuman, die in de boodschap verschijnen, zijn gevijld. Er is 
nu een nogal optimistische boodschap ontstaan, waarbij de nadruk wordt gelegd op de Europese arbeid, die 
de regeringen in het afgelopen jaar hebben verricht in de O.E.E.C. en andere organen. Gewezen wordt op de 
betalings-unie, op douane-overeenkomsten en het plan-Schuman. Deze resultaten worden door de 
boodschap voor een belangrijk deel aan de invloed van de Europese Assemblée toegeschreven.

Men moet hierin niet slechts een hoffelijkheid aan het adres van de Assemblée zien, maar veeleer een 
poging van de ministers om zich te dekken tegen de critiek, die verscheidene parlementsleden op hen 
oefenen. Men zegt, dat de ministers te weinig doen voor Europa. En nu mogen de parlementsleden in 
Straatsburg niet erg machtig zijn, in hun eigen parlementen, thuis, kunnen zij lastig worden. Vandaar dat de 
ministers nu in deze boodschap verklaren: wij doen een heleboel voor Europa, maar wij doen een aantal 
dingen buiten de Europese Raad om. Op even welwillende en weinig verplichtende wijze wordt het rapport 
van de economische commissie ter zake van Europese maatschappijen en het rapport over de Rechten van de 
Mens genoemd. Dat dit laatste rapport nog moeilijkheden zal meebrengen staat vast. De Grieken 
bijvoorbeeld vrezen, dat het eventuele Hof Voor de Rechten van de Mens door hun minderheden zal worden 
aangeklampt.

Korea

Het resultaat daarvan - zo redeneert in ieder geval de Griekse regering - zal vergroting zijn der tweedracht in 
ons land. In een enkel woord - het initiatief schijnt van de Italianen te komen - wordt aan de gebeurtenissen 
in Korea herinnerd. Men wilde kennelijk niet een irreële indruk maken door dit machtige gebeuren te 
vergeten. De Assemblée wordt uitgenodigd zich in even afkeurende zin uit te spreken als de ministers over 
de agressie der Noord-Koreanen. De leden der Assemblée zullen zich dus over dit punt kunnen uiten. Dat 
zal zeker met de nodige uitvoerigheid geschieden.

De parlementaire delegaties zijn aangekomen en ondergebracht in de diverse hotels waarvoor soldaten een 
soort erewacht hebben betrokken. Men is nieuwsgierig naar haar plannen. De Duitse delegatie bijvoorbeeld 
die al een groot secretariaat heeft ingericht, zal zich waarschijnlijk niet tevreden stellen met het aanhoren 
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van de voorstellen der anderen. Zij hebben bij de opbouw van Europa nu eenmaal alleen te winnen: de 
gelijkberechtiging namelijk met hun vroegere/tegenstanders en overwinnaar. Men vermoedt, dat zij met een 
vergaand voorstel zullen komen voor een Europese organisatie, misschien zelfs met een grondwet. Zij zijn 
sterk in soort plannen. Men herinnere zich de grondwet van Weimar in haar in juridisch opzicht de beste ter 
wereld werd geacht, wat overigens die republiek niet heeft gered.

De socialistische parlementsleden der verschillende landen zullen vandaag hun zitting houden om een 
gemeenschappelijk standpunt te bepraten. Zij kunnen zich allereerst bezig gaan houden met de vraag van het 
voorzitterschap. Er schijnt nogal wat tegenstand te zijn tegen verlenging van het voorzitterschap van Spaak. 
De katholieken willen hem niet de nederlaag vergeven, die hij de katholieke koningspartij van zijn land zo 
juist heeft bezorgd. Anderen weer haten in Spaak de socialist.

Ten slotte zijn er, die het op zuiver zakelijke gronden juister vinden, dat het presidium ieder jaar in andere 
handen komt. De naam Bidault wordt genoemd. Hij is zeker een man van slimme, zij het niet altijd 
doorzichtige formuleringen, heeft hij echter zijn ministeriële ambities dermate gematigd, dat hij bereid is 
deze candidatuur te aanvaarden?
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