Balkenende
de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende
stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

1. een koninklijke boodschap, het voorstel van (rijks)wet
Regeling van de rechtspositie van de vice-president van
de Raad van State, de staatsraden en de staatsraden in
buitengewone dienst, alsmede van de president en de
overige leden van de Algemene Rekenkamer, alsmede
van de Nationale ombudsman en de substituutombudsmannen (Wet rechtspositie Raad van State,
Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman)
(31387).

2. de volgende brieven:
vier, van de minister van Buitenlandse Zaken, te
weten:
een, ten geleide van de agenda van de Informele Raad
Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (21501-02, nr.
803);
een, over de Nederlandse inzet NAVO-top in Boekarest
(28676, nr. 51);
een, inzake notitie over raketverdediging (28676, nr. 52);
een, inzake wijziging van het op 14 juli 1998 te Washington totstandgekomen Luchtvaartverdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden voor de Nederlandse Antillen
en de Verenigde Staten van Amerika inzake het luchtvervoer tussen de Nederlandse Antillen en de Verenigde
Staten van Amerika, alsmede van het op 18 september
1997 te Washington totstandgekomen Luchtvaartverdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden voor Aruba en de
Verenigde Staten van Amerika inzake het luchtvervoer
tussen Aruba en de Verenigde Staten van Amerika;
Washington, 27 november 2007 (31395, R1852);
een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor
Ontwikkelingssamenwerking, inzake deelneming aan de
militaire operatie van de EU in Tsjaad (29521, nr. 58);
een, van de ministers van Buitenlandse Zaken, van
Defensie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en van Justitie, over de Nederlandse deelname aan de
EVDB-missie in Kosovo EULEX Kosovo (27476, nr. 8);
vier, van de minister van Justitie, te weten:
een, inzake standpunt ter zake verbod op stiletto’s,
vlindermessen en valmessen (28684, nr. 132);
een, inzake beantwoording vragen van het lid Van Velzen
(28686, nr. 8);
een, inzake Promusicae-arrest van het Europese Hof van
Justitie (29838, nr. 7);
een, over het ’’voortijdig schoolverlaten’’ (31200-VI en
26695, nr. 124);
een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris
van Justitie, ten geleide van de agenda bijeenkomst
Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (23490, nr. 495);
drie, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:
een, over de problematiek van illegalen in de tbs (29452
en 19637, nr. 80);
een, inzake uitwerking beleidsnota ’’Naar een Modern
Migratiebeleid’’ (30573, nr. 8);
een, ten geleide van Inspectiejaarbericht 2007 (31200-VI,
nr. 125);
een, van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, ten geleide van nader rapport inzake
de amendementen en de nota’s herstructurering van de
Raad van State (30585, nr. 16);
twee, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, te weten:
een, inzake tijdsbesteding aan administratieve lasten en
beleving (29628, nr. 79);
een, over corruptie in de Nederlandse Antillen (31200-IV,
nr. 34);
zes, van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, te weten:
een, inzake onderzoek naar alcoholreclames in Nederland
(27565, nr. 61);
een, over het advies van de Raad van Cultuur dansgezelschappen en operagezelschappen (28989, nr. 69);
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Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over de NAVO-top, te weten:
- de motie-Van Bommel over het niet instemmen met het
verlenen van de MAP-status aan Oekraïne en Georgië
(28676, nr. 53);
- de motie-Van Bommel over voorstellen om te komen
tot een versnelde nucleaire ontwapening (28676, nr. 54);
- de motie-Brinkman over de MAP-status van Georgië en
Oekraïne (28676, nr. 55);
- de motie-Eijsink/Van Gennip over een inspanning met
gelijkgezinde partners om te zorgen dat de MAP-status
aan Oekraïne en Georgië niet zal worden verleend
(28676, nr. 56).
(Zie vergadering van heden.)
In stemming komt de motie-Van Bommel (28676, nr. 53).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV
voor deze motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Van Bommel (28676, nr. 54).
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.
In stemming komt de motie-Brinkman (28676, nr. 55).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Eijsink/Van Gennip (28676,
nr. 56).
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.
Sluiting 23.50 uur
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