
Bsliitenli1st lllenaire zitting van het rnprs Zondeg 1 juni 

In Je noti21-ncie worden benoemd: invr.1 Ternaar en de horen Verduin 
Korerien en van I1eeuwen. 
In de st iici J  heron  n'-n-i, nmiî 

nc1 a 171mt 1 (blz 3 
T0 ulen T pj (,-n: o 1 1 n 

noi nend in einocraat te nithiiceren 
(geen ccnnentaer) 

Besiuitenlist '\rnheri goed -hourd 
riedodelinT 173 blz 83 

/L de hoer von iieastriot wodi benoemd in de nrogrrimeoie 
5 financieel verslap is coedgekeurd. 
6 hoofdbestuur hoeft pÏ]O11( ement Vu_i (blz 7 ) over1enomo1n 

wijziging huis]'ioudeliTh reglement goedgekeurd 
De heer de Goederen zal een tukje schr1 ven 
tr verduide115king 

7 Ingekomen moties 
blz 81 motie  TT  aangenom.pr. nt 
611e moties komen niet in hehndling boheJ r 
deze wordt in be han deltn -'' 1 

ae 75: iotie  VT-1 is ean.genomF 

wip geen 30 

wie '\ j ax-p . 0 Iilaan 
V O 7T 

riotje  VI-2 (met cor1r1.eitaer gE 
aangenomn voor 5fl 

tegen 26 

blanco 13: 
r1n6ie  VI-3 met toevooring ven "i 1 

op nog  77 3e regel 
i stem. 2e r-rn7n 

verwornen met voor 4Lt 43 

44 
111,CC 11 7 

Ingekomen moti dntille 
Het congres von pt55 oei1x 1.Th n' n 1 n•e1 7C 

dot W erindee troenon  eon  teak behoren te hebben ter hendho,vine 
ver de on1  on  de Ved. n-Ii1len en Suninorie, 
Verzoekt d Twede Kamevfractie ver n'66 met kracht t streven nee. 
een zodanip;e uliziging von het s±.otuut ven hot konirgkniik dat het 
inzetten van militaire eenheden ,zoo.is dt thans gebeurt., 
d -  toekomst onmogelflk zal z11n. 35 
otie vn orde : no discussieren 

u steimien 
blanco t 

oti nti11.n voor 3fl. 
trn 10 

C 



doslitenljst blad 2 

-- a 19 bij acclamatie aangenomen 
a 20/23 vervanging van 2,08 IDenocraat 
a 25 aangenomen 
a 24 vervalt 
a 26 bis (los stuk deDree)betreft 2.22 

a 29 aangenomen 
a 30 aangenomen 
. 31 aangenomen 

3 aangenomen 
a 5 aangenomen 
a 1  his aangenoren 
a 2 aangenomen 
a 4 aangenoemen 
a 7 aangenomen 
a 10 aangenomen 
a 20 aangenomen 

bij acclamatie aangenomen 

voor 5S- 
tegen 23 
blanco 20 

Dtemniing over het gehele voorstel Vrijheidsrecht-en met amendementen 

Voor 96/ 
tegen 1 

blanco 4/ kvraaD' lid vakbond 20 
geen lid 98, 

eerst in behandeling pag 73 motie  IT-3 is verworpen.. 

.11e een werkgroep een voorstel Leeft overgenonen wordt dat 7esclauuwd 
als een wijziging  van het voorstel in de Democraat en pas in stemming 
gebracht bij stemming over het totale voorstel. 

IDe vorzitter is gemachtigd n.a.v. de uitslag van de sectiovor:ador:Ln, 
voorgestelde anendementen bij acclamatie aan to nemen. 

0ntwil±elingshulp:  
IV-b- 5 (met uitzondering van e) aangenomen 

b- 5 e aangenomen 
b- 6 aangenomen 
b- 7 aangenomen 

aangenomen 
b-il aangenomen 
b-12 aangenomen tussenzin blijft staan 
b-iS aangenomen 
b-i 6 aangenomen 
b-iT aangenomen 
b-19 aangenomen 
b-20 aangenomen 
b22 aangenomen 
b-21 van Douwes vo.r 48 

tegen 37 
blanco 14 

b-27 aangenomen 
b-28 aangenomen 

aangenomen dns b-25 wordt afgevoerd 

b20  eerste alinea voor 44 
tegen 45 
blanco lOt' 

b-29 2e alinea verworpen 
b-30 voor 50 

tegen 
blanco 10 aangenomen 

h-31 
voor 54 8 

tegen 42 
blanco 6 aangenomen 

afgewezen  

lie  le ve  ore  tel ontwielingehulp 
voor 88 8 tegen 6/ blanco 6/ 



Dosinitenljet b1a 3 
Onderwijs  
IV-c- 11 voor 50 

tegen 43  
hi  7 

13 voor 51 
tegen 43 
bi 7 

37 b. voor 33 »1; 
tegen 61 
bi 4 

aangenomen 

aangenomen 

al'gewe zon 

37 e voor 86 tegen 10 blanco 4 
aangenomen 

.lternatieven uit con:resdemocraat: 
ait.voorstel v---or 1-1 en -2 overgenomen Ocr on;z:tssio 

volgens redelijke  voorwaarden door de wet to eflen worY; 
binnen voorwaarden door de wet te stellen 

Hele voorstel Onderwijs  Voor 90»  
tegen 6  

hi 4 

Dotie Hoitsiag Voor 33 
tegen 14 
bi 4. 

ï;[otie van de Ven voor 66 
tegen 32  
hi 3 

Iotie Tertens ingetrokken 

Te cl;:oo ic ;i e 

8.2 
8.21 verworpen nc» 

Totaal aangenomen met 3 stemnioc:. t,ocon 

Democratisering Bedrijfsleven  
IV-e- 2 verworpen overgenomen wordt liet laatsto stuk to »:4one0.  net: 

het bedrijfsleven... .. worden ostreefd. 
laatste zin vervalt. 

e 4 en 6 aangeonon 
e 7 aangenomen 
e- 3 verworpen 
e- 9 aagenoe i crc o r1 v 1 zno: ( ze aa i: 

or 
e-16 verworpen 
e-17 aangenomen 
e-20 (op los blad) voor 47.. tegen 47, i1anco 

verworpen ,nadere studue nodig 
e-12 aangenomen 
e- 13 verworpen 
e-21 nieuwe teks progr.eie is aangenomen me -k oao.opc"i:o. 
e-22 aangenomen 
;1adzij 5 ï-12 wordt un Dcande1d aanenomcn 

hele hoofdstuk voor 91 
tegen 9 
bi 



Besiue:dijs Laa 4  

Motie Tjajpdbouw aangenomen 

Verdre onderwerpen -v erscnIvcn naai r1gcnc1 cc:;rae, met u±tzonderi 
van: 

rLuimelijlLe Ordening met algemene ete mnen aangenomen 
GezondheidabeeoherminCP  Idem 

Orde voorstel  on  niet zo te besluiten wordt verworpen 

Motie van het con:res over afkeuring van het oongreagebouw 

voor 67 % 
teen 40 r; 
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