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Van: DGE^fc f~ Datum: 6 februari 1986 

Aan: M en ^ v i a 

Onderwerp: Ondertekening Acte Unique 

Zoals U bekend, hebben wij de EG-partners op de hoogte gesteld van het 
dringende Deense verzoek tot uitstel van de datum van ondertekening, 
daaraan toevoegend dat naar het oordeel van het voorzitterschap er geen 
wezenlijke wijziging in de situatie is ingetreden en derhalve de oor
spronkelijke afspraak gehandhaafd zou dienen te worden. 

In het COREPER is hedenmiddag het volgende gebleken. 

Vóór uitstel hebben zich uitgesproken Portugal, het VK,Griekenland, en 
Ierland. Zij gebruikten het argument dat het besluit om op 17 februari 
te tekenen genomen was in de veronderstelling dat daarmee de Deense 
regering zou worden geholpen en dat, nu die hypothese omver is geworpen, 
de grondslag aan het besluit is ontvallen. Voor het VK was dit overigens 
slechts een eerste reactie en was nog geen definitief standpunt bepaald. 

Tegen uitstel en derhalve voor handhaving van de datum van 17 februari 

hebben zich uitgesproken de BRD, Frankrijk, Luxemburg, België en Spanje. 

Italië heeft een open positie, om begrijpelijke redenen, maar zal geen 

bezwaar hebben tegen handhaven van voorziene datum. 

Het bovenstaande leidt mij tot de conclusie dat wij vast moeten houden 

aan de ondertekening op 17 februari. Politiek gezien spreekt zich een 

meerderheid van de lidstaten in die richting uit. Bovendien blijft het 

argument van kracht dat wij aan de Deense bevolking een duidelijk signaal 

willen zenden van de ernst van de voornemens van de overgrote meerderheid 

binnen de Gemeenschap. Tevens moeten wij bedenken dat een besluit tot 

(verder) uitstel de indruk versterkt dat wij ons geheel laten leiden 

door de momentane wensen van de Deense regering; met het toenemen van de 

spanning in dat land kunnen die wensen nog al eens verschillen. Tenslotte 

geloof ik dat wat van het voorzitterschap wordt verwacht bovenal is 

standvastigheid en doorzettingsvermogen. 
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Van alle kanten is in het COREPER aangedrongen op een zo spoedig mogelijke 
beslissing van het voorzitterschap, temeer daar reeds geruchten over uitstel 
de ronde doen- Ik moge U verzoeken die beslissing uiterlijk morgenochtend 
te nemen. 

Uw beslissing zou zowel te Brussel als hier bekend moeten worden gemaakt, 
waarbij wij nog eens duidelijk de argumentatie voor het vasthouden aan de 
gemaakte afspraak naar voren moeten brengen, met name het punt dat het niet 
gaat om het uitoefenen van politieke druk, maar om het manifesteren van de 
wil van de overgrote meerderheid binnen de Gemeenschap die zich achter het 
hervormingsproces heeft gesteld en daar nu gestalte aan wil geven. 

Dat de ondertekening de vorm zal krijgen van een openstellen voor etc, 
gezien eventueel ontbreken van een Griekse op Portugese handtekening, 
is niets nieuws aangezien het steeds in confesso is geweest dat op die datum 
geen twaalf handtekeningen zouden kunnen worden gezet. Ik vermoed overigens 
dat wij bij een ferm vasthouden aan het voornemen op de 17e wel degelijk 
11 ondertekenaars zullen zien verschijnen. 


