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Stemmingen moties Raad Buitenlandse
Zaken

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend
bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken,

te weten:

- de motie-Karabulut/Van Ojik over instellen van een
wapenembargo tegen Turkije (21501-02, nr. 2059);

- de motie-Karabulut over in NAVO-verband pleiten voor
opschorting van het lidmaatschap van Turkije van het
bondgenootschap (21501-02, nr. 2060);

- de motie-Karabulut over onderzoek naar de betrokken-
heid van gewapende groepen in Syrië (21501-02, nr. 2061);

- de motie-Ploumen/Van Ojik over een plan van aanpak
om hergroepering van IS-strijders te voorkomen (21501-02,
nr. 2062);

- de motie-Van Ojik over opschorten van de militaire
samenwerking met Turkije als de militaire operatie in Syrië
niet per direct wordt afgebroken (21501-02, nr. 2063);

- de motie-Van Ojik/Ploumen over benadrukken dat het
EU-geld van de Turkijedeal voorwaardelijk is aan het
opvangen van vluchtelingen binnen de kaders van het VN-
Vluchtelingenverdrag (21501-02, nr. 2064);

- de motie-Voordewind c.s. over actief pleiten voor stevige
sancties nu Turkije Syrië is binnengevallen (21501-02, nr.
2065);

- de motie-Voordewind c.s. over alle wapenleveranties
aan Turkije staken zolang Turkije zich niet terugtrekt uit
Syrië (21501-02, nr. 2066);

- de motie-Van Helvert c.s. over met spoed bijeenroepen
van de NAVO-raad (21501-02, nr. 2067);

- de motie-Koopmans c.s. over inzetten op tegenmaatre-
gelen tegen de verantwoordelijken voor mensenrechten-
schendingen en andere vergrijpen tegen het internationaal
recht (21501-02, nr. 2068).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:
De motie-Van Helvert c.s. (21501-02, nr. 2067) is in die zin
gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Turkije Noord-Syrië is binnengevallen;

van mening dat een door de ontstane chaos massale vrijla-
ting van ISIS-strijders in Noord-Syrië een bedreiging is voor
de Europese landen en ook voor Nederland;

verzoekt de Nederlandse regering om de NAVO-raad met
spoed bijeen te roepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 2069, was nr. 2067 (21501-02).

De voorzitter:
De motie-Koopmans c.s. (21501-02, nr. 2068) is in die zin
gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Turkse inval in Syrië hoop geeft aan
president Assad en ISIS, en angst creëert voor meer oorlog,
terrorisme en vluchtelingen;

overwegende dat de Nederlandse en internationale reactie
niet ten koste mag gaan van onschuldige burgers;

verzoekt het kabinet in te zetten op in de grootst mogelijke
gezamenlijkheid af te spreken tegenmaatregelen die gericht
zijn tegen de verantwoordelijken voor mensenrechtenschen-
dingen en andere vergrijpen tegen het internationaal recht,
zo effectief mogelijk zijn, en niet ten koste gaan van
onschuldige burgers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 2070, was nr. 2068 (21501-02).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Karabulut/Van Ojik (21501-02,
nr. 2059).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS,
de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd
en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (21501-02, nr. 2060).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Van
Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie,
de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de
leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (21501-02, nr. 2061).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Van
Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA,
de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is aangenomen.
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In stemming komt de motie-Ploumen/Van Ojik (21501-02,
nr. 2062).

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

Mevrouw Karabulut.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter, op het vorige punt, de aangenomen motie over
onderzoek naar Syrische rebellengroepen. Ik zou graag een
brief van het kabinet willen ontvangen over hoe het de
motie gaat uitvoeren, omdat het kabinet dit tot nu toe per-
tinent heeft geweigerd.

De voorzitter:
Dat is de motie op stuk nr. 2061. Ik stel voor het stenogram
van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het
kabinet.

In stemming komt de motie-Van Ojik (21501-02, nr. 2063).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS,
de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte-
gen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Ojik/Ploumen (21501-02,
nr. 2064).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS,
D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte-
gen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Ojik.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Het duurde even voor het tot me doordrong, maar nu mijn
motie over het opschorten van de militaire samenwerking
met Turkije is aangenomen, zou ik graag een brief van het
kabinet hebben over hoe deze motie wordt uitgevoerd. Die
wil ik begin volgende week ontvangen, want het is een heel
urgente kwestie.

De voorzitter:
Dat is de motie op stuk nr. 2063. Ik stel voor het stenogram
van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het
kabinet.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (21501-02, nr.
2065).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga,
50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie,
de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de
leden van de fractie van DENK ertegen, zodat zij is aange-
nomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (21501-02, nr.
2066).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga,
50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie,
de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de
leden van de fractie van DENK ertegen, zodat zij is aange-
nomen.

De heer Voordewind.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter, zou ik over beide moties een brief van het kabinet
mogen ontvangen, aangezien het zo urgent is en het om
zo veel mensenlevens gaat?

De voorzitter:
Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergade-
ring door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Helvert c.s.
(21501-02, nr. 2069, was nr. 2067).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga,
50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie,
de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd
en de leden van de fractie van DENK ertegen, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Koopmans (21501-
02, nr. 2070, was nr. 2068).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van Van Haga,
50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie
en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en
de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aange-
nomen.

De heer Van Helvert.

De heer Van Helvert (CDA):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Over twee moties zou
ik graag willen vragen om een brief van het kabinet over
hoe het de moties gaat uitvoeren. Allereerst de motie op
stuk nr. 2067 over het bijeenroepen van de NAVO-raad. Wilt
u dit zo snel mogelijk doorgeleiden, zodat het kabinet van-
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daag nog kan laten weten dat het de NAVO-raad voor
morgen bijeen heeft geroepen?

En over de motie op stuk nr. 2057, onder agendapunt 1, zou
ik willen vragen of het kabinet wil laten weten wie het vanuit
het kabinet naar de komende RBZ en RAZ gaat sturen.

De voorzitter:
Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering
door te geleiden naar het kabinet.
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