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Stemmingen moties Jaarverslag
ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en Diergezondheids-
fonds 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend
bij het VSO Jaarverslag ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019,

te weten:

- de motie-Ouwehand over uitspreken dat vervroegd
afvoeren naar de slacht en onthouden van voedsel geen
diervriendelijke maatregelen zijn tegen hittestress (35470-
XIV, nr. 9);

- de motie-De Groot over borgen dat boven de 30 graden
buitentemperatuur geen langeafstandstransporten plaats-
vinden (35470-XIV, nr. 10);

- de motie-De Groot over juridische expertise inwinnen
over de mogelijkheden tot uitvoering van de motie over
een verbod op glyfosaat (35470-XIV, nr. 11).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:
De motie-De Groot (35470-XIV, nr. 10) is in die zin gewijzigd
dat zij thans is ondertekend door de leden De Groot en Dik-
Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 13, was nr. 10 (35470-XIV).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (35470-XIV, nr. 9).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Koo-
ten-Arissen, D66, de PVV en Van Haga voor deze motie
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte-
gen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Groot/Dik-Faber
(35470-XIV, nr. 13, was nr. 10).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Koo-
ten-Arissen, D66, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en Van
Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de
leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangeno-
men.

In stemming komt de motie-De Groot (35470-XIV, nr. 11).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Koo-
ten-Arissen, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze
motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties
ertegen, zodat zij is aangenomen.
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