
gaan direct stemmen over onder
andere de moties van mevrouw
Kamp op de stukken nrs. 27 en 28.
Omdat er blijkbaar geen heropening
komt, wil ik mevrouw Kamp vragen
wat haar beweegreden is om ons de
tekst in de Engelse taal voor te
leggen en er geen Nederlandse
vertaling bij te geven. Ik denk dat
hiermee een precedent wordt
geschapen.

De voorzitter: Wij overschrijden
hiermee, lijkt mij, de regeling van
onze werkzaamheden, maar als
mevrouw Kamp bereid is nu een zeer
kort antwoord te geven, wat ik in
haar plaats ook wel zou kunnen
doen, krijgt zij het woord.

Mevrouw Kamp (VVD): Voorzitter!
Het richtlijnvoorstel is in het Engels.
Ik heb in het Nederlands uitgelegd
wat de strekking daarvan en van
deze twee moties is.

De voorzitter: Daar ben ik getuige
van geweest en de heer Hendriks
niet. Misschien stelde hij daarom
deze vraag.

De heer Hendriks: Dank voor deze
uitleg. Ik merk nog wel op dat wij op
deze manier in de Nederlandse
wetgeving een Engelse tekst
introduceren.

Aan de orde zijn de stemmingen
over vier moties, ingediend tijdens
het debat over tabaksreclame-
beperking, te weten:
- de motie-M.M.H. Kamp over verzet
tegen het richtlijnvoorstel tabaks-
reclamebeperking (21501-19, nr. 25);
- de motie-M.M.H. Kamp over
informatie van de Kamer indien de
Nederlandse stem in de Raad
doorslaggevend is (21501-19, nr. 26);
- de motie-M.M.H. Kamp over het
wijzigen van de artikelen 2.2 en 2.3
(21501-19, nr. 27);
- de motie-M.M.H. Kamp over het
wijzigen van artikel 2.2 en het
vervallen van artikel 2.3 (21501-19,
nr. 28).

(Zie vergadering van 2 december
1997.)

In stemming komt de motie-M.M.H.
Kamp (21501-19, nr. 25).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD en het lid Hendriks voor deze

motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-M.M.H.
Kamp (21501-19, nr. 26).

Mevrouw Kamp (VVD): Voorzitter! Ik
verzoek om hoofdelijke stemming
over deze motie.

Vóór stemmen de leden: Terpstra, Te
Veldhuis, Verbugt, Verhagen,
Visser-van Doorn, O.P.G. Vos,
Voûte-Droste, B.M. de Vries, J.M. de
Vries, Weisglas, Wolters, Van
Ardenne-van der Hoeven, Assen,
Beinema, Biesheuvel, Bijleveld-
Schouten, Blauw, Van Blerck-
Woerdman, Bremmer, Bukman,
V.A.M. van der Burg, Van de Camp,
Cornielje, Van den Doel, Doelman-
Pel, Essers, Gabor, De Haan, Van
Heemskerck Pillis-Duvekot, Heeringa,
Hendriks, Hessing, Hillen, Van der
Hoeven, Hofstra, Van Hoof, Hooger-
vorst, De Hoop Scheffer, Ten
Hoopen, H.G.J. Kamp, M.M.H. Kamp,
Keur, Klein Molekamp, Koekkoek,
Korthals, Lansink, Leers, Luchten-
veld, Mateman, Meijer, Mulder-van
Dam, Passtoors, Reitsma, Remkes,
Van Rey, Rijpstra, Smits en
Soutendijk-van Appeldoorn.

Tegen stemmen de leden: Stelling-
werf, Swildens-Rozendaal, Ter Veer,
Verkerk, Versnel-Schmitz, Vliegent-
hart, Van der Vlies, Van Vliet, H. Vos,
M.B. Vos, Wagenaar, Wallage, Van
Walsem, Van Waning, Wessels, Van
Wingerden, Witteveen-Hevinga,
Woltjer, Ybema, Van Zijl, Zijlstra,
Adelmund, Aiking-van Wageningen,
Augusteijn-Esser, Bakker, Van den
Berg, M.M. van der Burg, De Cloe,
Crone, Van Dijke, Dijksma, Dittrich,
Duivesteijn, Feenstra, Fermina, Van
Gelder, Van Gijzel, Giskes, De Graaf,
Van Heemst, Huys, Jeekel, A. de
Jong, Jorritsma-van Oosten,
Kalsbeek-Jasperse, Koenders, De
Koning, Lambrechts, Leerkes,
Liemburg, Lilipaly, Marijnissen,
Meyer, Middel, Van Middelkoop, Van
Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl,
Oedayraj Singh Varma, Oudkerk, Van
Oven, Van der Ploeg, Poppe, Rabbae,
Rehwinkel, Van ’t Riet, Roethof,
Rosenmöller, Rouvoet, Scheltema-de
Nie, Schimmel, Schutte en Sipkes.

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met 58 tegen 72
stemmen is verworpen.

In stemming komt de motie-M.M.H.
Kamp (21501-19, nr. 27).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-M.M.H.
Kamp (21501-19, nr. 28).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, de VVD en het CDA voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Verklaring dat er grond bestaat
een voorstel in overweging te
nemen tot verandering in de
Grondwet, strekkende tot
opneming van bepalingen inzake
de Nationale ombudsman
(25313).

(Zie vergadering van 2 december
1997.)

Artikel I en de aanhef van artikel II,
de onderdelen A en B en de aanhef
van onderdeel C worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-
Luchtenveld c.s. (stuk nr. 7).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de SP, de PvdA, het GPV,
de SGP, de RPF, de VVD, het CDA, de
groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+
en het lid Hendriks voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-
Scheltema-de Nie c.s. (stuk nr. 9).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de
SGP, de RPF, het CDA, de groep-
Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het
lid Hendriks voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Voorzitter
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Het eerste lid van artikel 78a, zoals
het is gewijzigd door de aanneming
van het amendement-Luchtenveld
c.s. (stuk nr. 7) en van het
amendement-Scheltema-de Nie c.s.
(stuk nr. 9), wordt zonder stemming
aangenomen.

Het tweede t/m vierde lid worden
zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 78a wordt
zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel C wordt
zonder stemming aangenomen.

Onderdeel D, het gewijzigde artikel II
en de beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Goedkeuring van de op 26 juli
1995 te Brussel tot stand
gekomen Overeenkomst op
grond van Artikel K.3 van het
Verdrag betreffende de Europese
Unie tot oprichting van een
Europese Politiedienst (Europol-
Overeenkomst) (Trb. 1995, 282);
en van het op 24 juli 1996 te
Brussel tot stand gekomen
Protocol opgesteld op grond van
Artikel K.3 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie,
betreffende de prejudiciële
uitlegging, door het Hof van
Justitie van de Europese
Gemeenschappen, van de
Overeenkomst tot oprichting van
een Europese Politiedienst (Trb.
1996, 265) (25339), en over:
- de motie-Van Oven c.s. over
uitbreiding van het takenpakket in
verband met kunstvoorwerpen
(25339, nr. 13);
- de motie-Van Oven c.s. over
opheffing van de immuniteiten van
Europolambtenaren (25339, nr. 14);
- de motie-Van den Doel c.s. over
democratische controle van de
Europolovereenkomst (25339, nr. 15);
- de motie-Van den Doel c.s. over
uitbreiding van de bevoegdheden
van Europol (25339, nr. 16);
- de motie-Van den Doel c.s. over
publieksvoorlichting over de
overeenkomst (25339, nr. 17);

- de motie-Dittrich c.s. over
uitbreiding van het takenpakket met
de bestrijding van financiële
criminaliteit (25339, nr. 18);
- de motie-Dittrich c.s. over de
samenwerking tussen Europol en
Interpol (25339, nr. 19).

(Zie vergadering van 2 december
1997.)

De artikelen 1 t/m 3 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van Oven (stuk nr. 12)
tot invoeging van de artikelen 3a en
3b.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
gewijzigde amendement met
algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het nader
gewijzigde amendement-Van Oven
(stuk nr. 10) tot invoeging van een
artikel 3a.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
nader gewijzigde amendement met
algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 4 en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, het GPV, de SGP, de
RPF, de VVD, het CDA, de groep-
Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het
lid Hendriks voor het wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

In stemming komt de motie-Van
Oven c.s. (25339, nr. 13).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, het GPV, de SGP, de
RPF, de VVD, het CDA, de groep-
Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het
lid Hendriks voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt de motie-Van
Oven c.s. (25339, nr. 14).

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den
Doel c.s. (25339, nr. 15).

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den
Doel c.s. (25339, nr. 16).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, het
GPV, de SGP, de RPF, de VVD, de
groep-Nijpels, het AOV en de Unie
55+ voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den
Doel c.s. (25339, nr. 17).

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dittrich
c.s. (25339, nr. 18).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de
groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+
en het lid Hendriks voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Dittrich
c.s. (25339, nr. 19).

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

De vergadering wordt enkele
minuten geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling

van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (XV) voor
het jaar 1998 (25600-XV);
- de Sociale Nota 1998

(25602).

De (algemene) beraadslaging wordt
hervat.

Voorzitter
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