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Resolutie van het Europees Parlement van 21 juni 1958

„Het Europees Parlement,

I

kennis genomen hebbende van, het verzoek om advies inzake het vraagstuk van de zetel der Europese 
Instellingen, welk verzoek door minister Larock namens de Regeringen aan het Parlement werd 
overgebracht,

zich bewust van de aan dit vraagstuk toekomende betekenis,

vastbesloten ter zake zijn volle verantwoordelijkheid op zich te nemen,

er naar strevende onverwijld de grondbeginselen van een oplossing aan te geven en een keuze te doen tussen 
de voorgestelde plaatsen,

1. spreekt zijn voldoening ruit over het besluit van de zes ministers van Buitenlandse Zaken, genomen 
tijdens hun op 6 en 7 januari 1958 te Parijs gehouden conferentie, volgens welk besluit zij ,,zijn overeen-
gekomen in eenzelfde plaats alle Europese organisaties van de zes landen te vestigen",

2. wenst dat deze plaats een ,,Europees district" zal zijn,

3. geeft uiting aan de wens dat de zetel van de executieven der drie Gemeenschappen in deze ene plaats 
gevestigd zal worden,

4. is van mening, dat belangrijke politieke redenen ervoor pleiten, dat het Parlement zijn zetel eveneens in 
dezelfde plaats heeft, en wel met zijn permanente diensten alsook met de technische accommodatie voor het 
houden van commissievergaderingen en plenaire zittingen,

5. zou zich er subsidiair bij kunnen neerleggen dat met betrekking tot de plenaire zittingen redenen aanwezig 
kunnen zijn om van het sub 4 genoemde beginsel af te wijken en plenaire zittingen te houden buiten de ene 
zetel, mits daardoor het goede functioneren van de werkzaamheden van het Parlement niet in gevaar wordt 
gebracht,

6. zou het — bij handhaving van het beginsel van de eenheid van zetel — subsidiair ook verdedigbaar 
kunnen achten, het Hof van Justitie, de Investeringsbank en het geprojecteerde wetenschappelijke instituut 
buiten de ene zetel te vestigen, indien het bijeenbrengen van de politieke instellingen in een plaats daardoor 
kan worden vergemakkelijkt,

7. verklaart dat de uiteindelijke keuze van de zetel zodanig dient te zijn dat de goede werking van de 
Instellingen en een zo groot mogelijke doeltreffendheid van hun activiteit worden gewaarborgd en de 
ontwikkeling van de Europese integratie zodoende wordt vergemakkelijkt;

II

besluit zich op 23 juni 1958 door een geheime stemming op de volgende wijze uit te spreken over de 
plaatsen die zich voor de zetel kandidaat hebben gesteld:

Eerste stemmingsronde

a) ieder lid nummert 5 van de 10 op het stembriefje vermelde plaatsnamen met de voorkeursnummers 5 t/m 
1, zonder een getal weg te laten ; met het cijfer 5, dat met vijf punten gelijk staat, wordt dus de grootste 
voorkeur aangegeven, met het cijfer 4, dat met vier punten gelijk staat, wordt de tweede voorkeur 
aangegeven enz.;
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b) bij het tellen der stembriefjes worden voor iedere afzonderlijke plaats alle stemmen met de 
voorkeursnummers 5 t/m 1 afzonderlijk geteld;

c) het resultaat van deze telling wordt neergelegd in een tabel, waarin voor ieder voorkeursnummer de 
plaatsnamen worden vermeld in de dalende volgorde van de hierop uitgebrachte stemmen.

Tweede stemmingsronde

Ieder lid kiest drie van de vijf plaatsen welke bij de eerste stemmingsronde de meeste punten hebben 
behaald en nummert deze met de voorkeursnummers 3 t/m 1, zonder een getal weg te laten; met het cijfer 
drie, dat met drie punten gelijk staat, wordt dus de grootste voorkeur aangegeven, met het cijfer twee, dat 
met twee punten gelijk staat, wordt de tweede voorkeur aangegeven enz.

Bij het tellen der stembriefjes worden de plaatsnamen vermeld in de dalende volgorde van het totale aantal  
punten welke door elke plaats zijn behaald.

,,De tabel van het resultaat van de eerste stemmingsronde alsmede de namen van de eerste drie steden welke 
in de tweede stemmingsronde zijn aangewezen, zullen aan de Raad van Ministers worden medegedeeld, en 
wel wat deze drie steden betreft in de volgorde van de verkregen resultaten."
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