Voorzitter
vergadering door te geleiden naar
het kabinet.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde zijn de stemmingen
over zes moties, ingediend tijdens
het debat over de Millenniumproblematiek, te weten:
- de motie-Wagenaar c.s. over een
wettelijke informatieplicht (25674,
nr. 24);
- de motie-Wagenaar c.s. over
noodscenario’s (25674, nr. 25);
- de gewijzigde motie-AugusteijnEsser c.s. over het tijdig starten van
de publiekscampagne (25674, nr. 30);
- de motie-Van der Hoeven c.s. over
een sectorgewijze aanpak (25674,
nr. 27);
- de motie-Cherribi c.s. over een
MKB-platform (25674, nr. 28);
- de motie-Cherribi c.s. over een
internationaal plan voor de atoomenergie en kernwapens (25674,
nr. 29).
(Zie vergadering van 1 december
1998.)
De voorzitter: De motie-Cherribi c.s.
(25674, nr. 29) is in die zin gewijzigd,
dat zij thans luidt:
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het beheer van
atoomenergie in het bijzonder in
Oost-Europese kerncentrales
aanhoudend kwetsbaar is voor
optreden en gevolgen van
millenniumschade;
voorts constaterende, dat ook
onderdelen van de kernwapenbeheersystemen van de Russische
Federatie en de daaraan gekoppelde
waarschuwingssystemen gevoelig
zijn voor de millenniumproblematiek;
van mening, dat achterstallig
onderhoud in de atoomenergiesector
door het millenniumprobleem tot
aanzienlijke internationale schade
kan leiden;
verzoekt de regering de millenniumproblematiek op het gebied van
atoomenergie en kernwapens met de
grootst mogelijke spoed op de

Tweede Kamer

agenda van de Veiligheidsraad, het
Internationaal Atoomenergieagentschap, de Europese Unie en de
NAVO te plaatsen en te komen tot
een urgent internationaal plan van
aanpak,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze gewijzigde motie is voorgesteld
door de leden Cherribi, Wagenaar,
Augusteijn-Esser, Van der Hoeven en
Vendrik.
Zij krijgt nr. 31 (25674).
Naar mij blijkt, gaat de Kamer ermee
akkoord dat er aanstonds over deze
gewijzigde motie wordt gestemd.
In stemming komt de motieWagenaar c.s. (25674, nr. 24).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motieWagenaar c.s. (25674, nr. 25).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
In stemming komt de gewijzigde
motie-Augusteijn-Esser c.s. (25674,
nr. 30).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze gewijzigde motie met algemene
stemmen is aangenomen.
In stemming komt de motie-Van der
Hoeven c.s. (25674, nr. 27).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
In stemming komt de motie-Cherribi
c.s. (25674, nr. 28).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
In stemming komt de gewijzigde
motie-Cherribi c.s. (25674, nr. 31).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze gewijzigde motie met algemene
stemmen is aangenomen.

Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (V) voor het
jaar 1999 (26200-V), en over:
- de motie-Verhagen/Hoekema over
de integratie van de West-Europese
Unie in de Europese Unie (26200-V,
nr. 18);
- de motie-Van Ardenne-van der
Hoeven over de effecten van de
financiële taakstellingen (26200-V,
nr. 19);
- de motie-Van Ardenne-van der
Hoeven/Van Middelkoop over de
wijze van financiering van noodhulp
(26200-V, nr. 20);
- de motie-Van Ardenne-van der
Hoeven over de openeinderegeling
voor de opvang van asielzoekers uit
DAC-landen (26200-V, nr. 21);
- de motie-Koenders/Hoekema over
actualisering van het strategisch
concept van de NAVO (26200-V,
nr. 22);
- de motie-Koenders over een
integraal beleid t.a.v. Noord-Irak
(26200-V, nr. 23);
- de motie-Koenders over culturele
uitwisseling met toetredende landen
in Midden- en Oost-Europa (26200-V,
nr. 24);
- de motie-Dijksma c.s. over criteria
voor de landenkeuze (26200-V,
nr. 25);
- de motie-M.B. Vos over financiële
en personele middelen voor de Hoge
commissaris voor de minderheden
(26200-V, nr. 26);
- de motie-M.B. Vos/Marijnissen over
een gedragscode voor bedrijven
m.b.t. de mensenrechten (26200-V,
nr. 27);
- de motie-Karimi/Van Ardenne-van
der Hoeven over het inzichtelijk
maken van het halen van kwantitatieve doelstellingen (26200-V, nr. 28);
- de motie-Karimi/Van Ardenne-van
der Hoeven over hulp via multilaterale kanalen (26200-V, nr. 29);
- de motie-Hoekema c.s. over hulp
aan Rusland bij de ontmanteling van
kerncentrales en nucleaire onderzeeërs (26200-V, nr. 31);
- de motie-Van den Berg c.s. over de
Vereniging PSO (26200-V, nr. 32);
- de motie-Van Middelkoop over
toetreding van nieuwe lidstaten
(26200-V, nr. 33);
- de motie-Van Middelkoop/Van den
Berg over beëindiging van de
ontwikkelingsrelatie met China
(26200-V, nr. 34);
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