Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het debat
over het Klimaatbeleid, te weten:
- de motie-Samsom c.s. over een
doelstelling van 2% energiebesparing
per jaar (28240, nr. 20);
- de motie-Samsom over vergoedingen voor klimaatneutrale energie
(28240, nr. 21);
- de motie-Samsom over het
verdelingsprincipe van emissie per
capita (28240, nr. 22);
- de motie-Van Velzen/Duyvendak
over gekozen methoden in de
Europese Unie (28240, nr. 23);
- de motie-Duyvendak c.s. over het
verplicht stellen van het energielabel
voor televisies en koelapparaten
(28240, nr. 24);
- de motie-Spies c.s. over het
onderzoek van het onderzoeks- en
adviesbureau CE (28240, nr. 26);
- de motie-Van der Ham/Spies over
het verhogen van de Nederlandse
doelstelling voor energiebesparing
(28240, nr. 27).
(Zie vergadering van 15 maart 2005.)
De voorzitter: Op verzoek van de
heer Samsom stel ik voor, zijn motie
(28240, nr. 21) van de agenda af te
voeren.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Op verzoek van de
heer Duyvendak stel ik voor, zijn
motie (28240, nr. 24) van de agenda
af te voeren.

de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie
en de SGP voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

heer Bakker stel ik voor, zijn motie
(27925, nr. 165) van de agenda af te
voeren.

In stemming komt de motie-Spies
c.s. (28240, nr. 26).

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij het debat
over Marinevliegkamp De Kooy,
te weten:
- de motie-Eijsink c.s. over de
medezeggenschapscommissies bij
Defensie (29800-X, nr. 66).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
de LPF tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Van der
Ham/Spies (28240, nr. 27).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
de LPF tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Goedkeuring van de op 22 april
2002 te Valencia totstandgekomen Europees-mediterrane
Overeenkomst waarbij een
associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten,
enerzijds, en de Democratische
Volksrepubliek Algerije, anderzijds (Trb. 2002, 121) (28848).
(Zie vergadering van 17 maart 2005.)

Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Aangezien de
motie-Van Velzen/Duyvendak (28240,
nr. 23) is ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van behandeling meer
uit.
In stemming komt de motie-Samsom
c.s. (28240, nr. 20).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
ChristenUnie en de Groep Lazrak
voor deze motie hebben gestemd en
de van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Samsom
(28240, nr. 22).

De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer dat de
Groep Wilders tegen dit wetsvoorstel
heeft gestemd en de aanwezige
leden van de overige fracties ervoor,
zodat het is aangenomen.
Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij het debat
over Afghanistan, te weten:
- de motie-Bakker over het aandringen op strikte naleving van de
Geneefse Conventies (27925, nr. 165).
(Zie vergadering van 17 maart 2005.)

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van

De voorzitter: Op verzoek van de
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Daartoe wordt besloten.

(Zie vergadering van 17 maart 2005.)
De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.
©
Mevrouw Veenendaal (VVD):
Mijnheer de voorzitter. Het was de
VVD-fractie die heeft aangedrongen
op een apart overleg over de positie
van de medezeggenschapsraden bij
Defensie. Wij waren en zijn van
mening dat parlementariërs in de
gelegenheid moeten zijn om kennis
te nemen van informatie die
aanwezig is bij personen die
werkzaam zijn binnen de krijgsmacht.
De minister heeft bij het AO gesteld
dat ''Kamerleden altijd medewerkers
van Defensie mogen uitnodigen voor
een gesprek''. Vervolgens heeft hij bij
het VAO van 17 maart jongstleden
het volgende opgemerkt: ''Als het
parlement met personen binnen de
Defensieorganisatie wil spreken, in
welk verband dan ook, ben ik van
plan om dat te accommoderen''. Ik
beschouw deze twee uitspraken van
de minister als de belangrijkste winst
die is geboekt naar aanleiding van de
afzonderlijke agenderingen van dit
onderwerp door mijn fractie. Wij zijn
ook voornemens om de minister aan
deze uitspraken te houden. Hierbij
geldt natuurlijk dat de burgers van
dit land al dan niet in uniform, zich
altijd tot hun volksvertegenwoordigers moeten kunnen wenden. Dit feit
en de uitspraken van de minister
maken bovendien dat mijn fractie de
motie van mevrouw Eijsink als
overbodig beschouwt. Zij zal daarom
haar steun aan deze motie onthouden.
In stemming komt de motie-Eijsink
c.s. (29800-X, nr. 66).
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