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Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Telecomraad d.d. 3 juni 2022, 

te weten: 

- de motie-Leijten/Rajkowski over inbrengen dat nationaal 
toezicht op en/of nationale toepassing van algoritmen 
mogelijk moet zijn (21501-33, nr. 935); 

- de motie-Ceder/Dekker-Abdulaziz over de inzet voor het 
voorstel voor een raamwerk voor een Europese digitale 
identiteit (21501-33, nr. 932); 

- de motie-Ceder c.s. over het bezwaar tegen de introductie 
van een uniek en blijvend identificatienummer (21501-33, 
nr. 933). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Ceder/Dekker-Abdulaziz (21501- 
33, nr. 932). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, 
BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze 
motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ceder c.s. (21501-33, nr. 933). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, 
BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze 
motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Leijten/Rajkowski (21501-33, 
nr. 935). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, 
BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze 
motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de stemmin- 
gen. 

We hebben nog een korte regeling van werkzaamheden. 
Daar is altijd veel belangstelling voor. Mag ik wat meer 
stilte in de zaal? 
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