
WET van 	  
houdende goedkeuring van de "Overeenkomst 
tussen de Regering van de Republlek Suriname 
en de Regering van de Russische Federatie 
inzake Vrijstelling van de Visumplicht voor 
Wederzijdse Bezoeken van hun Onderdanen" 

EINDVERSLAG 
DER 

COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 

PREADVIES 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) voor de 
ontwerpwet houdende goedkeuring van de "Overeenkomst 
tussen de Regering van de Republiek Suriname en de 
Regering van de Russische Federatie inzake Vrijstelling van 
de Visumpficht voor Wederzijdse Bezoeken van hun 
Onderdanen" heeft haar eerste meeting gehad op donderdag 07 
februari 2019, waarin zij het te volgen traject van het onderzoek 
van de onderhavige ontwerpwet heeft besproken en vastgesteld. 

Op voornoemde datum heeft de Commissie besloten Preadvies 
uit te brengen, waarin zij aangaf zich te kunnen stellen achter het 
doel van de ontwerpwet (zie Preadvies dd. 08 februari 2019). 

ln het Preadvies heeft de Commissie kenbaar gemaakt meteen 
over te gaan tot de behandeling van het wetsontwerp in Plenaire 
Openbare Vergadering, vanwege het karakter van het 
wetsontwerp en het feit dat de samenwerking tussen de 
Republiek Suriname en de Russische Federatie actueel is. 

VOORONDERZOEK 

In de Huishoudelijke Vergadering van vrijdag 15 februari 2019 
(H.04) heeft De Nationale Assemblée zich in vooronderzoek 
gebogen over het door de Commissie uitgebrachte Preadvies. De 
Nationale Assemblée heeft tijdens deze vergadering besloten 
mee te gaan met het voorstel van de Commissie voor de 
behandeling van het wetsontwerp in Plenaire Openbare 
vergadering. 
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BESLUITEN 

- Vanwege het eenvoudig karakter van het 
wetsontwerp zal de Commissie geen Openbare 
Commissie vergadering houden; 

Vanwege het feit dat de samenwerking tussen de 
Republiek Suriname en de Russische Federatie 
met betrekking tot het visumvraagstuk een nieuwe 
ontwikkeling is in het buitenlands beleid van 
Suriname, is het van belang de discussie omtrent dit 
wetsontwerp meteen in Openbare Plenaire 
Vergadering te voeren; 

Op grond van de bevindingen en de gemaakte 
afspraken komt de Commissie tot de conclusie dat 
overgegaan kan worden tot behandeling van de 
ontwerpwet in de Openbare Plenaire Vergadering; 

- De Commissie adviseert, na bestudering van de 
ontwerpwet, De Nationale Assemblée om 
goedkeuring te verlenen aan de ontwerpwet; 

- Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen tijdens 
de openbare behandeling aan de orde worden 
gesteld. 

Paramaribo, 19 februari 2019 

C. Santhokhi W. Waidoe 

iattamji  aleo 

G. Rusland 

Het 4e lid van de CvR heeft dit Eindverslag niet 
mede-ondertekend. 
Het 2e en 6e lid van de CvR hebben dit Eindveralag 
niet mede-ondertekend, vanwege afwezigheid, 
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