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VAN DE

REPUBLIEK SURINAME
WET van 23 juli 2013, houdende goedkeuring van de “Protocolo
Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre compromiso
con La Democracia”.

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de op
26 november 2010 te Georgetown tot stand gekomen “Protocolo
Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre compromiso con
La Democracia” 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 “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre
compromiso con La Democracia” 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 afkondiging.

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

Gegeven te Paramaribo, de 23ste juli 2013,

DESIRÉ D. BOUTERSE

Uitgegeven te Paramaribo, de 2e augustus 2013
De Minister van Binnenlandse Zaken,

S. MOESTADJA
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WET van 23 juli 2013, houdende goedkeuring van de “Protocolo
Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre compromiso
con La Democracia”.

MEMORIE VAN TOELICHTING

Dit protocol heeft als doel de democratische rechtsorde en instuten in
de lidlanden van de Unie van Zuid Amerikaanse Staten (UNASUR) te
beschermen. De directe aanleiding voor de aanname van dit Protocol
was de poging van politieagenten om de President van Ecuador in
september 2010 af te zetten, nadat er rellen waren uitgebroken tussen
de politie en het leger als gevolg van de demonstraties vanwege een
korting op poltie salarissen.
Dit Protocol bepaalt dat in geval van een inbreuk op of bedreiging van
de democratische orde, een schending van de constitutionele orde of
van elke situatie die de uitoefening van legitieme regeermacht in
gevaar brengt, de Raad van Staatshoofden of Raad van Ministers van
Buitenlandse Zaken in een buitengewone vergadering, al dan niet op
verzoek van de getroffen Staat, maatregelen kan treffen teneinde de
democratische orde te herstellen. Het respect voor de soevereiniteit en
territoriale integriteit van de Staat wordt bij de toepassing van deze
maatregelen gegarandeerd.
Dit protocol creëert de mogelijkheid voor Suriname de democratie op
het Zuid Amerikaanse continent te helpen bevorderen en het respect
voor haar eigen democratische samenleving te vergroten.

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

Paramaribo, 23 juli 2013,

DESIRÉ D BOUTERSE


