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Stemmingen moties Raad Buitenlandse
Zaken Handel

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

te weten:

- de motie-Wassenberg/Ouwehand over kenbaar maken
dat het onacceptabel is dat Amerikaanse genetisch gemani-
puleerde gewassen sneller op de Europese markt worden
toegelaten (21501-02, nr. 2121);

- de motie-Weverling/Amhaouch over in kaart brengen
welke sectoren getroffen worden door de handelsimpact
van het coronavirus (21501-02, nr. 2123);

- de motie-Weverling over een voortrekkersrol bij de tot-
standkoming van een internationaal aanbestedingsinstru-
ment (21501-02, nr. 2124);

- de motie-Alkaya over sancties indien Vietnam bepaalde
conventies niet ratificeert (21501-02, nr. 2125);

- de motie-Diks/Van den Hul over aandringen op een jaar-
lijkse review van afspraken uit het vrijhandelsakkoord met
Vietnam (21501-02, nr. 2126).

(Zie vergadering van 5 maart 2020.)

De voorzitter:
De motie-Alkaya (21501-02, nr. 2125) is in die zin gewijzigd
dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad van Ministers het vrijhandelsak-
koord tussen de EU en Vietnam wil goedkeuren;

constaterende dat Vietnam twee kernprincipes van de
internationale arbeidsorganisatie niet heeft geratificeerd,
namelijk tegen dwangarbeid en voor de vrijheid van vakver-
eniging;

verzoekt de regering om in een stemverklaring op te nemen
dat als Vietnam de conventies over dwangarbeid en de
vrijheid van vereniging niet ratificeert vóór respectievelijk
2020 en 2023, dit kan leiden tot sancties of opschorten van
het vrijhandelsakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 2130, was nr. 2125 (21501-02).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Weverling/Amhaouch (21501-
02, nr. 2123).

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

De heer Wassenberg.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter, er is een misverstand. Ik heb de motie op stuk
nr. 2122 aangehouden, maar die op stuk nr. 2121 wil ik
gewoon in stemming laten brengen.

De voorzitter:
Dan gaan we daar nu over stemmen.

In stemming komt de motie-Wassenberg/Ouwehand (21501-
02, nr. 2121).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen,
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-Weverling (21501-02, nr. 2124).

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

In stemming komt de gewijzigde motie-Alkaya (21501-02,
nr. 2130, was nr. 2125).

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

In stemming komt de motie-Diks/Van den Hul (21501-02,
nr. 2126).

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