Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband
met het opmaken van een voordracht van drie
kandidaten ter vervulling van de vacature van een
lid van de Commissie van Toezicht betreffende de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (31096, nr. 2).
De voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het
Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met
toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk
24663, de voordrachten conform het voorstel van de
vaste commissie voor Justitie als volgt vast te stellen:
1. mr. A.H. van Delden;
2. mr. J.J.H. Suyver;
3. mr. G.J.W. van Oven.
Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt
besloten.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over de EPAonderhandelingen, te weten:
- de motie-Irrgang over alternatieve EPA’s (25074, nr.
145);
- de motie-Waalkens over een overgangsregeling voor
ACS-landen (25074, nr. 146).

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Goedkeuring van de op 25 juni 2005 te
Luxemburg totstandgekomen Overeenkomst tot
wijziging van de Partnerschapsovereenkomst
tussen de leden van de groep van Staten in Afrika,
het Caribische gebied en de Stille Oceaan,
enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar
lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op
23 juni 2000 (Trb. 2005, 295), het op 10 april 2006
te Luxemburg totstandgekomen Intern Akkoord
tussen de vertegenwoordigers van de regeringen
van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen,
houdende wijziging van het Intern Akkoord van
18 september 2000 inzake maatregelen en
procedures voor de uitvoering van de ACS-EGPartnerschapsovereenkomst (Trb. 2006, 106),
alsmede het op 17 juli 2006 te Brussel totstandgekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het
kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het
meerjarig financieel kader voor 2008-2013 voor de
ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en de
toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van
de Landen en Gebieden Overzee waarop de
bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van
toepassing zijn (Trb. 2006, 207) (30908).
(Zie vergadering van 4 juli 2007.)

(Zie vergadering van 4 juli 2007.)
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Op verzoek van de heer Waalkens stel ik
voor, zijn motie (25074, nr. 146) van de agenda af te
voeren.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met
algemene stemmen is aangenomen.

Daartoe wordt besloten.
In stemming komt de motie-Irrgang (25074, nr. 145).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Regeling tot wijziging van het overgangsrecht inzake toelating, het op de markt
brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Aanpassing overgangsrecht Wet gewasbeschermingsmiddelen en
biociden) (31067).
(Zie vergadering van 4 juli 2007.)
De voorzitter: Het amendement-Jacobi (stuk nr. 7) is
ingetrokken.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met
algemene stemmen is aangenomen.
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