
In stemming komt de gewijzigde
motie-Luchtenveld (29200-XII,
nr. 125).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
het CDA tegen deze gewijzigde motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt de motie-Hermans
(29200-XII, nr.120).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
het CDA tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet sociale
werkvoorziening en de Wet
structuur uitvoeringsorganisatie
werk en inkomen met name in
verband met de overgang van de
indicatiestelling voor de sociale
werkvoorziening van de gemeen-
ten naar de Centrale organisatie
werk en inkomen en verruiming
van de mogelijkheden tot
begeleid werken in het kader
van de Wet sociale werkvoorzie-
ning, alsmede een aanpassing
van de Algemene wet bestuurs-
recht en de Beroepswet terzake
(29225),
- over:
- de motie-Noorman-den Uyl c.s.
over detachering en begeleid werken
(29225, nr. 11);
- de motie-Bruls c.s. over de datum
van overdracht van de indicatiestel-
ling (29225, nr. 12);
- de motie-Bruls c.s. over het
omzetten van de Europese richtlijn
voor overheidsopdrachten in
nationale wetgeving (29225, nr. 13).

(Zie vergadering van 1 april 2004.)

De aanhef en de onderdelen A t/m F
van artikel I worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Bussemaker (stuk nr.
14,I).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak, de ChristenUnie en de

SGP voor dit gewijzigde amende-
ment hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping
van dit gewijzigde amendement-
Bussemaker het andere op stuk nr.
14 voorkomende gewijzigde
amendement als verworpen kan
worden beschouwd.

Onderdeel G wordt zonder stemming
aangenomen.

De onderdelen H t/m K worden
zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen II t/m VII en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-
Noorman-den Uyl c.s. (29225, nr. 11).

De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.

De voorzitter: Op verzoek van de
heer Bruls stel ik voor, zijn motie
(29225, nr. 12) van de agenda af te
voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Bruls c.s.
(29225, nr. 13).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
de LPF tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men.

Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend in het debat
over het verslag van de Europese
Raad van 25 en 26 maart te
Brussel (21501-02/21501-20, nr.
534), te weten:
- de motie-Timmermans c.s. over een
politiek akkoord in de IGC (21501-20,
nr. 241);

- de motie-Herben c.s. over het niet
hanteren van de onjuiste term
''Grondwet'' (21501-20, nr. 242);
- de motie-Van Baalen c.s. over het
actieplan van RoemenieÈ (21501-20,
nr. 243).

(Zie vergadering van 31 maart 2004.)

De voorzitter: De motie-Herben c.s.
is in die zin gewijzigd dat zij thans
luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de op dit moment
binnen de Europese Unie gebezigde
term ''grondwet'' verwarring schept;

overwegende dat van een daadwer-
kelijke grondwet geen sprake is;

verzoekt de regering, te bevorderen
dat in de tekst van het grondwettelijk
verdrag en de naamgeving daarvan
de onjuiste term ''grondwet'' niet
wordt gehanteerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewij-
zigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 246. (21501-20).
Ik stel vast dat wij over deze motie

meteen kunnen stemmen.
Ik geef gelegenheid tot het

afleggen van een stemverklaring
vooraf.

©

De heer Eurlings (CDA): Voorzitter.
De CDA-fractie ziet scherp toe op het
naleven van criteria door kandidaat-
lidstaten. Dat geldt niet alleen voor
Turkije, maar ook voor de andere
kandidaat-lidstaten Bulgarije en
RoemenieÈ . Nu er in RoemenieÈ
ernstige problemen zijn rond de
meest fundamentele criteria,
namelijk de politieke criteria en
mensenrechten zoals vrijheid,
democratie en een rechtsstaat, zou
juist aan die fundamentele politieke
criteria maximale prioriteit moeten
worden gegeven. De CDA-fractie is
dan ook blij dat de regering in het
onlangs gehouden debat over de
Europese top heeft toegezegd, zich
sterk te maken voor extra druk op de
politieke criteria.

Voorzitter
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