
blijkt, wordt zij voldoende onder-
steund.
Zij krijgt nr. 20 (27244).
De gewijzigde motie is reeds

rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
hierover nu kunnen stemmen. Ik
constateer dat dit het geval is.

In stemming komt de motie-Jan de
Vries c.s. (27244, nr. 12).

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

In stemming komt de motie-Douma
c.s. (27244, nr. 15).

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

In stemming komt de gewijzigde
motie-Weekers c.s. (27244, nr. 20).

De voorzitter: Ik constateer dat
behoudens de aanwezige leden van
de fractie van de LPF tegen deze
gewijzigde 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
Verandering in de Grondwet,
strekkende tot aanvulling van
bepalingen inzake de verkiezing
van de Tweede Kamer en de
Eerste Kamer der Staten-
Generaal, de provinciale staten
en de gemeenteraden in verband
met de tijdelijke vervanging van
hun leden wegens zwanger-
schap, bevalling of ziekte
(28727).

(Zie vergadering van 17 juni 2004.)

De voorzitter: Ik geef de heer Slob
de gelegenheid tot het afleggen van
een stemverklaring vooraf.

©

De heer Slob (ChristenUnie):
Mijnheer de voorzitter. De fractie van
de ChristenUnie heeft bij eerste
lezing tegen deze grondwetswijziging
gestemd. Onze fractie was niet tegen
tijdelijke vervanging van volksverte-
genwoordigers wegens zwanger-
schap of bevalling. Wel hadden wij
moeite met de verbreding van de
regeling met vervanging wegens
ziekte. Wij hadden daar niet om

gevraagd. Wij voorzagen grote
uitvoeringsproblemen.
Mede aan de hand van de

bijgeleverde proeve van een
wetsvoorstel kunnen wij na tweede
lezing constateren dat aan een deel
van onze bezwaren tegen en vragen
over vervanging bij ziekte inmiddels
is tegemoet gekomen. Alhoewel wij
niet om vervanging bij ziekte
gevraagd hebben, zullen wij
desondanks voor de tweede lezing
van deze grondwetswijziging
stemmen. Wij gaan ervan uit dat wij
bij de behandeling van het uiteinde-
lijke wetsvoorstel nog voldoende
ruimte hebben om een en ander nog
strikter in te kaderen.

De artikelen I t/m III en de beweegre-
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.
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De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie,
het CDA en de LPF voor het
wetsvoorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen. Ik
stel vast dat het wetsvoorstel met de
door de Grondwet vereiste twee-
derde meerderheid van het aantal
uitgebrachte stemmen is aangeno-
men.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Verandering in de Grondwet,
strekkende tot opneming van
bepalingen inzake het correctief
referendum (28515).

(Zie vergadering van 17 juni 2004.)

De artikelen I t/m V en de beweegre-
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak, D66 en de LPF voor
het wetsvoorstel hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen.
Ik stel vast dat het wetsvoorstel niet
met de door de Grondwet vereiste
meerderheid van tweederde van het

aantal uitgebrachte stemmen is
aangenomen en dus is verworpen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Uitvoering van internationale
regelgeving ter bestrijding van
mensensmokkel en mensen-
handel (29291).

(Zie vergadering van 16 juni 2004.)

Artikel 1 en de onderdelen A en B
worden zonder stemming aangeno-
men.

In stemming komt het amende-
ment-De Pater-van der Meer c.s.
(stuk nr. 11).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, het CDA, de LPF en de SGP
voor het amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Onderdeel C, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-De Pater-van der Meer
(stuk nr. 11) wordt zonder stemming
aangenomen.

De onderdelen D t/m I en onderdeel
J, aanhef worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Albayrak (stuk nr. 13, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de PvdA, D66, de
ChristenUnie en de SGP voor het
gewijzigde amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.
Ik stel vast dat door de verwerping

van dit gewijzigde amendement de
overige op stuk nr. 13 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

Artikel 273a, eerste t/m vierde lid
wordt zonder stemming aangeno-
men.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Albayrak (stuk nr. 12).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de

Voorzitter
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