
PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME 

Telefoon: (597) 420102 	 -mall: secretariaat@president.gov.sr  

Aan: 

De Voorzitter van 
De Nationale Assemblee, 
Mw. Drs. Jennifer Simons 

Ondenverp: 
AanbledIng Ontwerpwet houdende goedkeuring van de 
Raamovereenkomst voor samenwerking tussen de 
Republiek Suriname en de Republiek ten Oosten van de Uruguay 

ons kenmerk: secpres/0909/16 
Paramaribo, 16 augustus 2016 

Geachte Voorzitter, 

Hierbij doe ik u, krachtens de artikelen 103 en '104 van de Grondwet, voor 
behandeling door De Nationale Assemblee toekomen de Ontwerpwet als in hoofde 
genoemd met de bljbehorende Memorie van Toelichting, alsmede de documenten 
waarop de Ontwerpwet betrekking heeft. 

Indien De Nationale Assemblee de voorkeur geeft aan een stilzwijgende goedkeuring 
van deze Overeenkomst , dan verneem ik zulks gaarne van u en verzoek ik u om in 
dat geval de bijgevoegde Ontwerpwet als ingetrokken te beschouwen. 

De President van de Republiek Suriname, 

16 

D. Bouterse 
cc 	Vice- President 

Minister Buitenlandse Zaken 

Secretaris van de Staatsraad DE NATIONALE ASSEMELEE 

Ingek.. —  20 	 
Agenda no. 	• • 



houdende goedkeuring van de 
Raamwerkovereenkomst voor samenwerking 
tussen de Republiek Suriname en de Republiek 
ten Oosten van de Uruguay 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de op 26 september 2014 te New 
York getekende Raamwerkovereenkomst voor samenwerking tussen de Republiek 
Suriname en de Republiek ten Oosten van de Uruguay aan de goedkeuring van De 
Nationale Assemblee te onderwerpen, welke goedkeuring ingevolge artikel 104 van de 
Grondwet van de Republiek Suriname bij wet moet worden verleend. 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, bekrachtigd 
de onderstaande wet: 

Artikel 1 

De op 26 september 2014 te New York getekende Raamwerkovereenkomst voor 
samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Republiek ten Oosten van de 
Uruguay wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

1. Deze wet wordt afgekondigd in het Staatsblad van de Republiek Suriname. 
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar 

afkondiging. 
3. Met de uitvoering van deze wet is belast de Minister van Buitenlandse Zaken. 

Gegeven te Paramaribo, 

DESIRÉ D. BOUTERSE 



houdende goedkeuring van de 
Raamwerkovereenkomst voor samenwerking 
tussen de Republiek Suriname en de Republiek 
ten Oosten van de Uruguay 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

De Raamwerkovereenkomst voor samenwerking tussen de Republiek Suriname en de 
Republiek ten Oosten van de Uruguay beoogt de vriendschapsbanden tussen beide 
staten te bevorderen en een samenwerking tussen beide staten tot stand te brengen. 
Deze overeenkomst geldt als een paraplu overeenkomst om sectorale 
samenwerkingsovereenkomsten te sluiten, welke partijen nodig achten voor het 
versterken van de bilaterale betrelckingen. 

De onderhavige wet is noodzakelijk, ter voldoening van het bepaalde in artikel 104 lid 
1 van de Grondwet van de Republiek Suriname. 

Paramarilp 	2016 

PLE-SIBE1  BOUTERSE 



FRAMEWORK AGREEMENT FOR COOPERATION 
BETVVEEN 

THE REPUBLIC OF SURINAME 
AND 

THE ORIENTAL REPUBLIC OF URUQUAY 

The Republic of Suriname and the Oriental Republic of Uruguay, hereinafter referred to 
as "the.  Parties"; 

Inspired by the desire to strengthen the bonds of friendship and understanding 
between the two countries; 	•  

Conscious of the existence of mutual interests and the need to coordinate efforts to 
achíeve common goals; 

Convinced of the importance to develop an effective and reciprocal cooperation 
conceming areas of interest to both countries, with a view to developing their countries; 

Expressing 'their strong desire tb consolidate and fulther 'promote the cdoperative 
relations between the two countries on the principles of respect for national sovereignty, 
equality and mutual benefit, and in accordance with intemational law and each 
country's national legislation and regulations. 

Have agreed as follows: 

Article I 

The Parties commit to promote, according to their respective national legislation, 
cooperation in areas of common ínterest to both countries, in accordance with the 
provisions of this Agreement. 

Articie II 

Cooperation in this Agreement shall include areas of common interest, including 
economic, commercial, financial, industrial, agrícultural, scientific, technical and cultural 
cooperation as well as other fields as agreed by the Parties. 



Artíc.le III 

This Agreement constitutes the institutional framework that regulates cooperation, 
based on which the two Parties may sign complementary agreements in each area of 
interest. 

These complementary agreements shall specify cooperation programs and projects, 
their goals, objectives, financial and technical resources and timetables, as well as the 
areas in which they shall be executed. 

ln addition, agencies and organizations of the Republic of Suriname and the Oriental 
Republic of Uruguay may conclude sectoral cooperation agreements which they 
consider necessary to strengthen bilateral relatíons after coordination and consultation 
with the Ministries of Foreign Affairs of both Parties. 

Article IV 

The Parties agree to establish a joint commission, to meet altemately in each country 
when there is a need to follow up on the implementation of this Agreement 

Article V 

,This Agreement as well the measures adopted under it, shall not prejudice either 
Partys international commitments deriving from treaties to which it is a party. 

Article VI 

Any differences between the Parties about the interpretation or execution of the present 
Agreement shall be resolved by direct consultations between the Parties through 
diplomatic channels. 

Article VII 

This Agreement may be modified and amended by mutual consent in writing of the two 
Parties. The modifications and amendments shall take effect in accordance with the 
provisions of Article VIII of this Agreement. 



URUGUA 

LUIS ALMA 

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS MINISTER F FOREIGN AFFAIRS 

Article VIII 

This Agreement shall enter into force on the date of the !ast notice by which each Party 
has notified the other of the completion of its necessary intemal procedures for entry 
into force. 

Article IX 

This Agreement shall be effective for a period of five (5) years and automatically be 
renewed for successive equal periods, unless one of the Parties notifies the other Party 
in writing through diplomatic channels of its intention not to renew the Agreement, at 
least three (3) months before the date of expiration of the validíty of the Agreement. 

Either Party may also inform the other Party of its intentiqn to terminate this Agreement 
at any time and the temfination shall take effect three (3) months after the date of 
notification to the other Party. 

The termination of this Agreement shall not affect the implementation of the programs 
and projects of cooperation signed under the framework of this Agreement or 
Complementary Agreements. 

Done at New York, on 26 September 2014, in the Dutch, Spanish and English 
languages, in duplicate. Al! texts are equally authenfic. 
In case of divergence of interpretatíon of this Agreement, the English text shall prevail. 

FOR THE REPUBLIC OF SURI 	E FOR T ORIENTAL EPUBLIC OF 



RAAMWERKOVEREENKOMST VOOR SAMENWERKING 
TUSSEN 

DE REPUBLIEK SURINAME 
EN 

DE REPUBLIEK TEN OOSTEN VAN DE URUGUAY 

be Republíek Suriname en de Republiek ten Oosten,van de Uruguay, hiema 
genoemd de Partijerr: 

Geinspireerd door de wens de banden van vriendschap en begrip tussen de 
twee landen te versterken; 

Bewust van de aanwezigheid van wederzíjdse belangen en de noodzaak de 
inspanningen voor het bereiken van gemeenschappefijke doelen te 
coOrdineren; 

Overtuigd van het belang van het ontwikkelen van effectieve en wederkerige 
samenwerking ten aanzien van gebieden die voor beide landen van belang zijn, 
met het oog op het tot ontwikkeling brengen van hun landen; 

Uiting gevend aan hurt sterke wil de samenwerkingsrelaties tussen de beide 
landen te consolíderen en verder te bevorderen op basis van de beginselen van 
eerbied voor nationale soevereiniteit, gelijkheid en wederzijds voordeel, alsook 
in overeenstemming met het intemationaal recht en de nationale wetten en 
regelingen van de landen. 

Zijn overeengekomen als volgt: 

Artíkel 1 

De Partijen zetten zich ervoor in om, overeenkomstig hun respectieve nationale 
wetgeving, de samenwerking te bevorderen op gebieden die van 

, gemeenschappelijk belang zijn voor de beide landen, in overeenstemming met 
het bePaalde in deze Overeenkomst. 

Artikel 11 

Samenwerking in het kader van dezé Overeenkomst omvat gebieden van 
gemeenschappelijk belang, met inbegrip van economische, handels, financiele, 



industriele, 	agrarisChe, • wetenschappelijke, technische en culturele 
samenwerking, alsook andere gebieden als overeengekomen door de Partijen. 

Artikellli  

Deze Overeenkomst vormt het institutionele kader ter regulering van de 
samenwerldng, op basis waarvan de twee Partijen aanvullende 
overeenkomsten kunnen ondertekenen op elk aandachtsgebied. 

•Deze aanvullende overeenkomsten specificeren samenwerkingsprogramma's 
en samenwerkingsprojecten, hun doelstellingen en doelen, financiele •en 
technische hulpmíddelen en tijdpaden, alsmede de gebieden waarop ze zullen 
worden uitgevoerd. 

Daamaast kunnen instanties en organisaties van de Republiek Suriname en de 
Republiek 	ten 	Oosten 	• van 	de 	Uruguay 	sectorale 
samenwerkingsovereenkomsten sluiten welke zij nodig achten voor het 
versterken van de bilaterale betrekkingen na afstemming en overleg met de 
Ministeries van Buitenlandse Zaken van de twee Partijen. 

Artikel IV 

De Partijen komen overeen een gezamenlijke commissie in te stellen die 
afwisselend zal bijeenkomen in elk land wanneer de behoefte bestaat de 
uitvoering van deze Overeenkomst na te gaan. 

Artikel V 

Deze Overeenkomst, alsook de in het kader daarvan genomen maatregelen, 
laat de intemationale verplichtingen van elke Partij welke voortvloeien ult 
verdragen waarbij zij partij is onverlet 

Artikel VI 

Geschillen tussen de Partijen over de interpretatie of tenuitvoerlegging van 
onderhavige Overeenkomst worden opgelost door rechtstreeks overleg tussen 
de Partijen langs diplomatieke kanalen. 

Artikel VII 

Deze Overeenkomst kan met wederzijdse schriftelijke instemming van de twee 
Partijen worden aangepast en gewijzigd. De aanpassíngen en wijzigingen 
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ZAKEN 	 SKEN 

worden• van kracht overeenkomstig het bepaalde in Artikel VIII van deze 
Overeenkomst. 

Artikel VIII 

Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van de Iaatste kennisgeving 
waarop Partijen elkaar elvan in kennis hebben gesteld dat zij hun noodzakelijke 
inteme procedures voor de inwerkingtreding hebben voltooid. 

Artikel IX 

Deze Overeenkomst is van kracht gedurende een periode van vijf (5) jaar en 
wordt stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periodes van gefijke duur, tenzij 
een van beide Partijen de andere Partij schriftelijk, langs diplomatieke kanalen, 
ten minste drie (3) maanden vóór het verstrijken van de periode gedurende 
welke de Overeenkomst van kracht is, in kennis stelt van haar voornemen de 
Overeenkomst niet te verlengen. 

Elke Partij mag de andere Partij ook te allen tijde in kennis stellen van haar 
voomemen deze Overeenkomst op te zeggen en de beeindiging wordt van 
kracht drie (3) maanden na de kennisgeving aan de andere 

De beeindiging,van deze Overeenkomst is niet van invloed op de uitvoering van 
de programma's en projecten van samenwerking ondertekend in het kader van 
deze Overeenkomst of van de Aanvullende Overeenkomsten. 

Gedaan te New York op 26 september 2014, in tweevoud in de Nederlandse, 
Spaanse, en Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentielc 
ln geval van verschil in interpretatie zaI de Engelse tekst prevaleren. 



ACUERDO MARCO DE COOPERACION 

ENTRE 

LA REPUBLICA DE SURINAM 

LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

La República de Surinam y la República Oriental del Uruguay, en adelante 

denominados "las Partes"; 

Inspirados por el deseo de fortalecer los lazos de amistad y entendimiento entre , 
los dos países; 

Conscientes de la existencia de intereses mutuos y la necesidad de coordinar 

esfuerzos en la obtención de nnetas comunes; 

Convencidos de la importancia de desarrollar una efectiva cooperación recíproca 

en areas de interés para ambos países, con miras al desarrollo de sus pueblos; 

Ex'presando su firme deseo de consolidar e intensificar la relación de cooperación, 

sobre la base de los principios del respeto a la soberanía nacional, igualdad y 

beneficio mutuo, conforme a las leyes internacionales y las legislaciones y 

regulaciones de cada país. 



Han acordado lo siguiente: 

Artículo 1 

Las Partes se comprometen a promover, de conformidad con sus respectivas 

legislaciones internas, la cooperación en las éreas de interés común de acuerdo a 

lo previsto en el Presente Acuerdo. 

Artículo 11 

La cooperación a que se refiere el presente Acuerdo abarcaré los sectores de 

interés común en particular en las éreas de cooperación económica, comercial, 

financiera, industrial, agrícola, cientifica, técnica, cultural y demés éreas acordadas 

por las Partes. 

Artículo 111 

Las Partes convienen que el presente Acuerdo se constituya en adelante en el 

marco institucional que regula la cooperación, basado en el cual ambas Partes 

podrén suscribir Acuerdos Complementarios en cada érea de interés. 

Dichos Acuerdos Complementarios deberén especificar los programas y proyectos 

de cooperación, los objetivos y metas, recursos financieros y técnicos 

cronogramas de trabajo, así como las éreas donde serén ejecutados los 

prbyectos. 

Igualmente las dependencias y organisnnos de la República de Surinam y de la 

República Oriental del Uruguay, podrén celebrar los instrumentos de cooperación 



sectoriales que consideren necesarios para fortalecer la reíación bilateral previa 

consulta y coordinación con los Ministetios de Relacionea 'Exteriores de ambas 

Partes. 

Artículo IV 
Las partes convienen en la creación de una comisión conjunta que se reunira 

altemativamente en cada país cuando sea necesario realizar el seguimiento de la 

implementación de este Acuerdo. 

Artículo V 
El presente Acuerdo, así como las medidas adoptadas en su ambito, no 

perjudicaran las obligaciones intemacionales que derivan de los convenios 

internacionales de los cuales ambas Partes forman parte. 

Artículo VI 
Cualquier controversia que surja entre las Partes respecto a la interpretación o 

ejecución del presente Acuerdo sera resuelta mediante negociaciones directas 

efectuadas por la vía diplomatica. 

Artículo VII 
El presente Acuerdo podrà ser modificado y enmendado por el consentimiento por 

escrito de ambas Partes. Las modificaciones y enmiendas entraran en vigor de 

co'nformidad con lo dispuesto en el artículo VIII de este Acuerdo. 

Artículo VIII 
El presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha del último aviso por el cual cada 



Parte Contratante haya notificado a la otra de la finalización de sus procedimientos 

internos necesarios para la entrada en vigor. 

Artículo IX 

El presente Acuerdo tendra una vigencia de cinco (5) arios y se entendera 

automaticamente prorrogado por períodos iguales salvo que una de las Partes 

comunique a la otra su intención de no prorrogarlo mediante comunicación escrita 

por vía diplomatica, por lo menos con tres (3) meses de anticipación a la fecha de 

expiración del período correspondiente. 

Igualmente, cualquiera de las Partes podra informar por escrito a la otra la 

intención de terminar la vigencia del presente Acuerdo en cualquier momento, y 

dicha terminación de vigencia surtira efectos tres (3) meses después de haber sido 

comunicada a la otra Parte. 

La terminación de la vigencia del Acuerdo no afectara el cumplimiento de los 

programas y proyectos de cooperación que se adopten dentro del marco del 

presente Acuerdo o de los Acuerdos Connplementarios. 



Hecho en la ciudad de Nueva York, a los 26 días del mes de setiembre de 2014, 

en dos ejemplares en los idiomas espahol, neerlandés e inglés. En caso de 

divergencia en la interpretación del Acuerdo, la versión en inglés prevalecera. 

POR LA REPUBLICA 
	

POR LA REPUBLICA ORIENTAL 

DE SURINAM 
	

DEL URUGUAY 

frie 
■ wi GUNO LACKIN 

MINISTRO DE RELACIONES 

EXTERIORES 

  

 

LUIS A AGRI+ L MES 

MINISTRO IE RELACIONES 

EXT RIORES 
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