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Geachte heer Blok,

De commissie voor Europese Zaken heeft op 19 januari 2021 de stand van zaken van de uitvoering
van de motie van het lid Koole c.s. 35.403, G1 besproken. Met deze motie, op 10 november 2020
aangenomen in het kader van de Algemene Europese Beschouwingen, wordt de regering verzocht
om zich in te zetten voor een levendige, goed geïnformeerde publieksdiscussie over de verschillende
voornemens van de Europese Unie en de inbreng en ambitie van Nederland daarbij. In de overwegingen wordt gesteld dat het noodzakelijk is die publieksdiscussie zo spoedig mogelijk te starten. De
discussie zou met extra financiële middelen moeten worden bevorderd. De regering wordt verzocht
hierover vóór 1 juli 2021 een uitgewerkt voorstel aan beide Kamers der Staten-Generaal te zenden.
De motie heeft uitdrukkelijk als oogmerk dat voorafgaand aan de Conferentie over de Toekomst van
Europa in Nederland proactief een publieksdiscussie is geëntameerd over de Europese beleidsvoornemens en over de Nederlandse inbreng en ambitie daarbij, zodat de burgers adequaat zijn geïnformeerd en betrokken zijn bij de lopende Europese discussies en daardoor beter toegerust zijn om actief betrokken te worden bij de Conferentie over de Toekomst van Europa.
Gelet op de verwachting dat de Conferentie over de Toekomst van Europa in 2021 op korte of middellange termijn zou kunnen aanvangen, verzoekt de commissie, met uitzondering van de fracties
van VVD, PVV en FvD, om zo spoedig mogelijk deze publieksdiscussie te starten en hiertoe een uitgewerkte voorstel aan de Kamers voor te leggen.
De commissie voor Europese Zaken ziet uw reactie graag binnen vier weken tegemoet.
Hoogachtend,
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