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STAATSBLAD 

VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

WET van 12 maart 2002, houdende goedkeuring van de 
"ACP-EU Partnerschapsovereenkomst". 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de op 
23 juni 2000 te Cotonou, Benin tot stand gekomen "ACP-EU 
Partnerschapsovereenkomst" aan de goedkeuring van De Nationale 
Assemblée te onderwerpen, welke goedkeuring ingevolge artikel 
104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname bij wet 
moet worden verleend; 

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

Artikel 1 

De op 23 juni 2000 te Contonou, Benin tot stand gekomen "ACP-
EU Partnerschapsovereenkomst" wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

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

3. Met de uitvoering van deze wet zijn belast de Ministers van 
Buitenlandse Zaken, van Planning en 
Ontwikkelingssamenwerking, van Handel en Industrie, van 
Landbouw, Veeteelt en Visserij en van Financin. 

. 	Gegeven te Paramaribo, de 12e maart 2002, 

R. R. VENETIAAN. 

Uitgegeven te Paramaribo, de 27ste maart 2002. 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

U. JOELLA — SEWNUNDUN. 
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WET van 12 maart 2002, houdende goedkeuring van de "ACP-
EU Partnerschapsovereenkomst". 

MEMOR1E VAN TOELICHTING 

Dit volkenrechtelijk instrument is er één tussen Noord en Zuid en 
komt in de plaats van de 4 Lome Conventies die de relatie tussen 
de Europese Unie (EU) en de Afrikaanse, Caraibische en 
Pacifische Staten (ACP) voor 25 jaar hebben bepaald, doch niet de 
gewenste resultaten hebben geleverd. Met de ondertekening van de 
Cotonou Overeenkomst is er een nieuw tijdperk in de 
samenwerking aangebroken die gebaseerd is op: 

- Het bewerkstelligen van duurzame ontwikkeling. 
Het reduceren van armoede. 
Het geleidelijk integreren van ACP lidlanden en de 
wereldeconomie. 

- Het bevorderen van de relatie tussen de EU en de ACP. 
Het involveren van het maatschappelijk middenveld, de 
NGO's, het bedrijfsleven en andere niet-overheids actoren bij 
het ontwikkelen van duurzame ontwikkelingsprocessen. 

- Het instellen van een raamwerk van economische en 
handelssamenwerking. 
Het rationaliseren van de fínancile instrumenten. 

De Overeenkomst is gesloten voor 20 (twintig) jaar en om de vijf 
jaar zal een revisie van de Overeenkomst plaatsvinden. 
Voor iedere vijf jaar zal er eveneens een fínancieel protocol 
worden vastgesteld. 
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Deze Overeethomst treedt in werking wanneer 2/3 (tweederde) 
van de ACP lidlanden hun ratificatie instrument hebben 
gedeponeerd bij de ACP en de EU. 

Het onderhavig wetsontwerp is noodzakelijk, ter voldoening aan 
het bepaalde in artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de 
Republiek Suriname. 

Paramaribo, 12 maart 2002, 

R. R. VENETIAAN. 
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