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Goedkeuring van het op 27 Mei 1952 te Parijs onder-
tekende Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie 
Gemeenschap met de van dat Verdrag deel uitmakende 
Protocollen, alsmede van de Overeenkomst betreffende 
de rechtspositie van de Europese Defensiestrijdkrachten 
en het handelspolitieke en fiscale regiem der Europese 
Defensie Gemeenschap, het Verdrag tussen het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland en de 
aan de Europese Defensie Gemeenschap deelnemende 
Staten, en het Protocol hij het Noord-Atlantisch Verdrag 
nopens de bijstandsverplichtingen van de Staten die partij 
zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, ten opzichte van 
de aan de Europese Defensie Gemeenschap deelnemende 

Staten 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

No. 1 

ONTWERP VAN WET 

No. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot goedkeuring van het op 27 Mei 1952 te Parijs onder-
tekende Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie 
Gemeenschap met de van dat Verdrag deel uitmakende Pro-
tocollen, alsmede van de Overeenkomst betreffende de rechts-
positie van de Europese Defensiestrijdkrachten en het handels-
politieke en fiscale regiem der Europese Defensie Gcmeen-
schap, het Verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Britannië en Noord-Ierland en de aan de Europese Defensie 
Gemeenschap deelnemende Staten, en het Protocol bij het 
Noord-Atlantisch Verdrag nopens de bijstandsverplichtingen 
van de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, 
ten opzichte van de aan de Europese Defensie Gemeenschap 
deelnemende Staten. 

De toelichtende memorie (en bijlage), die het Wetsontwerp 
vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 
Soestdijk, 31 Januari 1953. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDI .K-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het vanwege 
Ons te Parijs op 27 Mei 1952 ondertekende Verdrag tot op-
richting van de Europese Defensie Gemeenschap met de van 
dat Verdrag deel uitmakende Protocollen, alsmede de Overeen-
komst betreffende de rechtspositie van de Europese De, 
strijdkrachten en het handelspolitieke en fiscale regiem der 
Europese Defensie Gemeenschap, het Verdrag tussen het Ver-
enigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland en de 
aan de Europese Defensie Gemeenschap deelnemende Staten, 
en het Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de 
bijstandsverplichtingen van de Staten die partij zijn bij het 
Noord-Atlantisch Verdrag ten opzichte van de aan de Euro-
pese Defensie Gemeenschap deelnemende Staten, alvorens te 
kunnen worden bekrachtigd, ingevolge artikel 60, lid 2, der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal behoeven; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. Het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Defensie Gemeenschap, hetwelk vanwege Ons op 27 Mei 1952 
te Parijs is ondertekend, alsmede de van dit Verdrag deel uit-
makende Protocollen, te weten: het Militair Protocol, het 
Protocol betreffende de rechtspraak, het Protocol betreffende 
het militair strafrecht, het Financieel Protocol, het Protocol 
inzake de bezoldigingsvoorwaarden van het militaire en het 
burgerpersoneel der Gemeenschap en hun rechten op pensioen, 
het Protocol betreffende het Groothertogdom Luxemburg, het 
Protocol inzake de betrekkingen tussen de Europese Defensie 
Gemeenschap en de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie, 
en het Protocol betreffende de bijstandsverplichtingen van de 
aan de Europese Defensie Gemeenschap deelnemende Staten 
ten opzichte van de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlan-
tisch Verdrag, — Verdrag en Protocollen waarvan de tekst is 
geplaatst in de Tractatenbladen 1952 Nos 119 tot en met 127 — 
worden goedgekeurd. 

Artikel 2. De Overeenkomst betreffende de rechtspositie van 
de Europese Defensiestrijdkrachten en het handelspolitieke en 
fiscale regiem der Europese Defensie Gemeenschap, welke van-
wege Ons op 27 Mei 1952 te Parijs is ondertekend en waarvan 
de tekst is geplaatst in Tractatenhlad 1952 No. 129, wordt 
goedgekeurd. 

Artikel 3. Het Verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Britannië en Noord-Ierland en de aan de Europese 
Defensie Gemeenschap deelnemende Staten, hetwelk vanwege 
Ons op 27 Mei 1952 te Parijs is ondertekend en waarvan de 
tekst is geplaatst in Tractatenhlad 1952 No. 131, wordt goed-
gekeurd. 
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