
WET van 	  
houdende goedkeuring van het 
herziene Handvest van de "Orgartisation of 
Islaniic Cooperation (OIC) 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs heeft kennis genomen van het onderhavige wetsontwerp en 
de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

De Commissie heeft op 31 juli 2014 vergaderd en heeft kenrtis genomen van het 
wetsorttwerp, welk ten doel heeft het verzekeren van actieve participatie in het 
wereldpolitieke economische en sociale besluitvormingsproces ter bescherming van de 
gemeenschappelijke belangen, en het aanmoedigen en verdedigert van gemeenschappelijke 
posities ten aanzien van gemeenschappelijke belangen op internationale flora. 

De Commissie heeft besloten om de diverse actoren te weten het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Financin en de Centrale Bank van Suriname voor 
een vergader ng op een nader te bepalen daturrt om eventuele vraagpunten te bespreken, te 
weten : 

• Het Ministerie van Buitenlandse Zaken uit te nod gen om het Handvest te komen 
toelichtert. 

• Om het verschil aan te geven tussen het oude en het nieuwe Handvest. 
• Wat de voordelen zijn geweest van de commissies waarin Suriname nu zit en wat 

de voordelen zijn van die nieuwe commissies. 
• Wat de voordelen van samenwerking van de OIC tot nu toe zijn geweest voor 

Suriname. 

Paramaribo, 05 apus 2014 

R 	danlal 

S. Marsidih 

O. Wangsabesari 

S. Girjasing 
Het 2ds-4de en het 6ds lid van de C.v.R. hebben dit Preadvies, 
niet mede-ondertekend. 



Paramaribo, 07 a sús 2014 

doel (Vz) 	 H. . 	artdanlal 

WET van 	  
houdende goedkeuring van het 
herziene Handvest van de "Organisation of 
Islamic Cooperation (OIC) 

Eindverslag 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs heeft kennis genomen van het onderhavige wetsontwerp en 
de daarbij behorende Memorie van Toelichting, alsmede het door de Commissie uitgebracht 
preadvies. 

De Commissie kan zich stellen achter de strekkirtg van het wetsontwerp, welk ten doel heeft 
het verzekeren van actieve participatie in het wereldpolitieke economische en sociale 
besluitvormingsproces ter bescherming van de gemeenschappelijke belangen, en het 
aanmoedigen en verdedigen van gemeenschappelijke posities ten aanzien van 
gemeenschappelijke belangen op internationale flora. 

De Commissie heeft op 7 augustus 2014 vergaderd en heeft zich breedvoerig laten 
informeren door deskundigen van: 

• Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en 
• Het Ministerie van Financin 

De Commissie heeft besloten om een eindverslag uit te brengert en stelt voor dat eventueel 
te rijzen vraagpunten tijderts de openbare behandeling aan de orde kunnen worden gesteld. 

W. Jes run 

O. Wangsabesari 

S. Gmasing 

S. Marsidih 

Het 2de,4de en het 6de lid van de C.v.R. hebben dit eindverslag, 
niet mede-ondertekend. 
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