Agema
dat de vereenvoudiging van de benoeming van de leden
van de Commissie voor de m.e.r. behelst.
Mevrouw Verdonk (Verdonk): De fractie Verdonk wil
worden geacht voor het gewijzigde amendement op stuk
nr. 32 te hebben gestemd.
©
De voorzitter: De uitslag blijft ongewijzigd.
In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen
gewijzigd door de aanneming van de amendementenBoelhouwer/Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk
nrs. 10, I tot en met V).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de
ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid
Verdonk voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de
aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat
het is aangenomen.
Aan de orde is de stemming over een aangehouden
motie, ingediend bij het spoeddebat over milieuvergunningen voor veehouderijbedrijven, te weten:
- de gewijzigde motie-Koopmans/Van der Vlies over een
passender definitie van ″bestaand gebruik″ (31920, nr. 4).

constaterende dat de regering van mening is dat
detentiefaciliteiten in overeenstemming dienen te zijn
met het internationale recht en dat de rechten van
gedetineerden moeten worden gewaarborgd en dat zij er
tevens voorstander van is dat Operation Enduring
Freedom ook qua detentieregime steeds meer in lijn
wordt gebracht met ISAF;
overwegende dat er door de recent in gang gezette
Amerikaanse troepen ″surge″ in Afghanistan een
toename te verwachten valt in de door Amerika op te
pakken gevangenen;
constaterende dat de Amerikaanse regering op dit
moment haar beleid op het gebied van detentie in het
kader van gewapende conflicten herziet;
verzoekt de regering, bij de Amerikaanse autoriteiten
erop aan te dringen dat het detentieregime voor door de
VS te maken en reeds gehouden gevangenen zo spoedig
mogelijk in overeenstemming met internationale
standaarden en de Geneefse conventies wordt gebracht
en de Kamer daarvan verslag te doen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 339 (27925).
Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

(Zie vergadering van 14 april 2009.)
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het
CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde
motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over Afghanistan, te weten:
- de motie-Peters c.s. over het detentieregime van
Bagram (27925, nr. 334);
- de motie-Van Bommel over een afzonderlijke artikel
100-procedure per afzonderlijke operatie (27925, nr. 335).

In stemming komt de gewijzigde motie-Peters c.s. (27925,
nr. 339).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de VVD, de ChristenUnie en het CDA voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Van Bommel (27925, nr. 335).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor
deze motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

(Zie vergadering van 27 mei 2009.)
De voorzitter: De motie-Peters c.s. (27925, nr. 334) is in
die zin gewijzigd dat zij thans luidt:
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat in het kader van ″Operation Enduring
Freedom″ onder leiding van de VS nog steeds gevangenen worden opgepakt en overgebracht naar de Amerikaanse militaire gevangenis in Bagram in Afghanistan,
waar reeds honderden mensen jarenlang onder
erbarmelijke omstandigheden gevangen worden
gehouden, in strijd met internationale standaarden voor
detentie en zonder eerlijk proces;

Tweede Kamer

Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over drankbeleid hokken en
keten, te weten:
- de motie-Leijten c.s. over ter beschikking stellen van de
gegevens van de alcoholpoli’s (27565, nr. 86);
- de motie-Van Gent over onderzoek naar de plekken
waar comazuipen plaatsvindt (27565, nr. 87);
- de motie-Voordewind over inventarisatie door
gemeenten van keten binnen hun grenzen (27565, nr. 88);
- de motie-Voordewind over inzichtelijk maken van
bezwaren van leeftijdscontrole op afstand (27565, nr. 89).
(Zie vergadering van 27 mei 2009.)
De voorzitter: De motie-Leijten c.s. (27565, nr. 86) is in
die gewijzigd dat zij thans ook is ondertekend door het
lid Van Gent.
Zij krijgt nr. 91 (27565).

2 juni 2009
TK 90

90-7041

