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Stemmingen moties Acties van Euro- 
pese boerenorganisaties tegen vrijhan- 
delsverdragen 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het dertigledendebat over acties van Europese boeren- 
organisaties tegen vrijhandelsverdragen, 

te weten: 

- de motie-Teunissen c.s. over niet instemmen met verla- 
ging van importtarieven, verruiming van quota en andere 
liberalisering (31985, nr. 74); 

- de motie-Van der Lee c.s. over een toekomstbestendig 
Europees afwegingskader voor de beoordeling van handels- 
verdragen (31985, nr. 75); 

- de motie-Jasper van Dijk c.s. over zich terugtrekken uit 
het Energy Charter Treaty (31985, nr. 76); 

- de motie-Koekkoek/Van der Lee over de Nederlandse 
inzet op herziening van het vijftienpuntenactieplan (31985, 
nr. 77). 

(Zie vergadering van 28 september 2021.) 

In stemming komt de motie-Teunissen c.s. (31985, nr. 74). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, BIJ1, 
Volt, de PvdD, de ChristenUnie, JA21, BBB, de PVV, FVD 
en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en 
de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verwor- 
pen. 

In stemming komt de motie-Van der Lee c.s. (31985, nr. 75). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, Fractie Den Haan, D66, 
de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB en Lid Omtzigt voor 
deze motie hebben gestemd en de leden van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk c.s. (31985, nr. 
76). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdA, de PvdD, de ChristenUnie, 
BBB, de PVV en Lid Omtzigt voor deze motie hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Koekkoek/Van der Lee (31985, 
nr. 77). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 

Den Haan, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB, 
de PVV en Lid Omtzigt voor deze motie hebben gestemd 
en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is 
aangenomen. 

Mevrouw Pouw-Verweij van JA21. Ik heb al een vermoeden. 

Mevrouw Pouw-Verweij (JA21): 

Ja, er was enige verwarring. Bij de motie op stuk nr. 74 
worden we toch geacht tegen gestemd te hebben. 

De voorzitter: 
Dank u wel. We zullen uw opmerking meenemen in de 
Handelingen. 
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