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Stemmingen moties Bijeenkomst van 
de Europese politieke gemeenschap 
van 6 oktober en de informele Europese 
Raad van 7 oktober 2022 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het debat over de bijeenkomst van de Europese politieke 
gemeenschap van 6 oktober en de informele Europese 
Raad van 7 oktober 2022, 

te weten: 

- de motie-Sjoerdsma/Agnes Mulder over sancties tegen 
Iraanse overheidsfunctionarissen (21501-20, nr. 1826); 

- de motie-Van Haga over uitspreken tegen een EU-lidmaat- 
schap van Oekraïne (21501-20, nr. 1827); 

- de motie-Van Haga over niet instemmen met een prijs- 
plafond op gas (21501-20, nr. 1828); 

- de motie-Piri over structurele financiële steun aan Oekra- 
ïne (21501-20, nr. 1829); 

- de motie-Piri over de betrokkenheid bij hervormingen in 
kandidaat-lidstaten verder vergroten (21501-20, nr. 1830); 

- de motie-Jasper van Dijk c.s. over deugdelijke opvang 
van Russische deserteurs (21501-20, nr. 1831); 

- de motie-Jasper van Dijk over maximale transparantie 
bij de Europese Politieke Gemeenschap (21501-20, nr. 1832); 

- de motie-Kuzu c.s. over een gezamenlijke veroordeling 
van de gruwelijkheden van het Iraanse regime (21501-20, 
nr. 1833); 

- de motie-Kuzu c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar 
de dood van Mahsa Amini (21501-20, nr. 1834); 

- de motie-Koekkoek over een definitie en afbakening van 
cruciale bedrijven en productieprocessen (21501-20, nr. 
1835); 

- de motie-Van Wijngaarden c.s. over een versnelling van 
de financiële noodsteun (21501-20, nr. 1836); 

- de motie-Baudet over geen betrokkenheid van de NAVO 
en de VS bij het onderzoek naar het opblazen van de Nord 
Stream-pijpleidingen (21501-20, nr. 1837). 

(Zie vergadering van 5 oktober 2022.) 

De voorzitter: 
De motie-Kuzu c.s. (21501-20, nr. 1833) is in die zin gewijzigd 
dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat Iran de afgelopen dagen te maken heeft 
gehad met demonstraties en protesten, veroorzaakt door 
de tragische dood van Mahsa Amini; 

van mening dat vrouwen in Iran zelfbeschikkingsrecht 
zouden moeten hebben en eerbiediging van hun fundamen- 

tele mensenrechten, zoals bepaald in het Handvest van de 
Verenigde Naties; 

verzoekt de regering om bij de komende Raad Buitenlandse 
Zaken van 17 oktober 2022 te pleiten voor een gezamenlijke 
verklaring waarin de gruwelijke daden van het Iraanse 
regime keihard worden veroordeeld, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 1838, was nr. 1833 (21501-20). 

De voorzitter: 
De motie-Kuzu c.s. (21501-20, nr. 1834) is in die zin gewijzigd 
dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat Mahsa Amini, de jonge vrouw wier dood 
in politiehechtenis aanleiding heeft gegeven tot massale 
protesten in Iran, werd "gemarteld en beledigd" voordat ze 
stierf; 

constaterende dat de zedenpolitie, die er nog steeds van 
wordt beschuldigd haar te hebben geslagen, volhoudt dat 
ze een "natuurlijke dood" is gestorven; 

verzoekt de regering om bij de komende Raad Buitenlandse 
Zaken van 17 oktober 2022 te pleiten voor een onafhankelijk 
onderzoek naar de dood van Mahsa Amini, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 1839, was nr. 1834 (21501-20). 

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen 
stemmen. 

In stemming komt de motie-Sjoerdsma/Agnes Mulder 
(21501-20, nr. 1826). 

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

In stemming komt de motie-Van Haga (21501-20, nr. 1827). 

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

In stemming komt de motie-Van Haga (21501-20, nr. 1828). 

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

In stemming komt de motie-Piri (21501-20, nr. 1829). 

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

In stemming komt de motie-Piri (21501-20, nr. 1830). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, 
BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, 
de ChristenUnie, de VVD en het CDA voor deze motie heb- 
ben gestemd en de leden van de fracties van de SP, de 
PvdD, de SGP, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga 
ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk c.s. (21501-20, 
nr. 1831). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Omt- 
zigt, BBB en JA21 voor deze motie hebben gestemd en de 
leden van de fracties van Lid Gündoğan, D66, de Christen- 
Unie, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV, FVD en Groep Van 
Haga ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (21501-20, nr. 
1832). 

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

In stemming komt de gewijzigde motie-Kuzu c.s. (21501-20, 
nr. 1838, was nr. 1833). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Gün- 
doğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, 
het CDA, BBB, JA21, de PVV en Groep Van Haga voor deze 
gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de 
fractie van FVD ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Kuzu c.s. (21501-20, 
nr. 1839, was nr. 1834). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Gün- 
doğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, 
het CDA, BBB, JA21, de PVV en Groep Van Haga voor deze 
gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de 
fractie van FVD ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Koekkoek (21501-20, nr. 1835). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, 
BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, Lid Omtzigt, de SGP, BBB en 
JA21 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de 
fracties van de SP, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, de Chris- 
tenUnie, de VVD, het CDA, de PVV, FVD en Groep Van Haga 
ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Wijngaarden c.s. (21501- 
20, nr. 1836). 

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

In stemming komt de motie-Baudet (21501-20, nr. 1837). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van BIJ1 en FVD 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de frac- 
ties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, 
Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, 
de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV en Groep Van Haga 
ertegen, zodat zij is verworpen. 
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