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Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend
bij het debat over de Staat van de Europese Unie 2011–
2012 (33001),

te weten:
- de motie-Elzinga c.s. over het parlementaire toezicht op
hetgeen in het Begrotings- of Europact overeengekomen
is (33001, letter D);
- de motie-Strik c.s. over versterking van de positie van
de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa
(33001, letter E).

(Zie vergadering van 3 april 2012.)

De voorzitter:
Ik heb begrepen dat de heer Elzinga het woord wenst, dat
hij bij dezen krijgt.

De heer Elzinga (SP):
Voorzitter. In reactie op de door mij ingediende motie
heeft de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken toege-
zegd, in de memorie van toelichting bij de goedkeurings-
wet voor het Begrotingspact uitvoerig in te gaan op de
kwestie van de parlementaire betrokkenheid. De behande-
ling van de goedkeuringswet biedt daarmee ruim de ge-
legenheid om helder te krijgen hoe de parlementaire con-
trole precies invulling moet krijgen. Met deze toezegging
kunnen wij dan ook voldoende uit de voeten. Om die re-
den trek ik de motie bij dezen in.

De voorzitter:
Aangezien de motie-Elzinga c.s. (33001, letter D) is inge-
trokken, maakt zij geen onderwerp van de behandeling
meer uit.

Dan gaan wij over naar de behandeling van de mo-
tie-Strik c.s. over versterking van de positie van de Men-
senrechtencommissaris van de Raad van Europa (33001,
letter E).

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemver-
klaring vooraf.

Mevrouw Broekers-Knol (VVD):
Voorzitter. De VVD-fractie vindt de motie-Strik (33001, let-
ter E) sympathiek. Ook de VVD-fractie heeft in het debat
van 3 april vraagtekens gezet bij het introduceren van een
speciaal vertegenwoordiger voor de mensenrechten van
de Europese Unie. Er is al een zeer effectieve Hoge Com-
missaris voor de Mensenrechten van de Raad van Euro-
pa. Wat wordt echter met de motie beoogd? De motie wil
dat de regering het Comité van Ministers van de Raad van
Europa oproept om de positie van de Commissaris voor
de Mensenrechten te versterken. Wat is de bedoeling: ver-
sterken met geld, met bevoegdheden? De oproep van de
motie bergt een zekere concurrentie c.q. rivaliteit tussen
beide mensenrechtencommissarissen in zich. De VVD-
fractie deelt de opvatting dat de EU-commissaris voor de
mensenrechten geen afbreuk mag doen aan het werk en
het functioneren van de Commissaris voor de Mensen-
rechten van de Raad van Europa. Maar toch zal de VVD-
fractie tegen de motie stemmen, juist vanwege het feit dat

daar een zekere concurrentie en rivaliteit uit spreken. Zo-
als gezegd, is de VVD-fractie van mening dat beide com-
missarissen hun werkzaamheden juist in nauw overleg
zouden moeten afstemmen.

In stemming komt de motie-Strik c.s. (33001, letter E).

De voorzitter:
Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de ChristenUnie, de SP, GroenLinks, de PvdD,
D66, het CDA en 50PLUS voor deze motie hebben ge-
stemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV,
de VVD en SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.

Nogmaals, de OSF-fractie is afwezig.


