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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov 
Dodatkového protokolu k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej 
členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej na účely 
zohľadnenia pristúpenia Chorvátska k Európskej únii 
(06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06035/2014),

– so zreteľom na návrh Dodatkového protokolu k Dohode o voľnom obchode medzi 
Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na 
strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska k Európskej únii 
(06037/2014),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, 
článkom 100 ods. 2, článkom 167 ods. 3, článkom 207 a článkom 218 ods. 6 druhý 
pododsek písm. a) bod v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0113/2014),

– so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 
ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0012/2014),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a Kórejskej republiky.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rada Európskej únie 6. marca 2014 prijala rozhodnutie uzavrieť v mene Európskej únie (EÚ) 
a jej členských štátov Dodatkový protokol k Dohode o voľnom obchode medzi EÚ a jej 
členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, ktorá bola 
podpísaná 15. októbra 2009. Európsky parlament prijal 17. februára 2011 legislatívne 
uznesenie, v ktorom udelil súhlas s uzavretím tejto dohody (ďalej len „dohoda o voľnom 
obchode medzi EÚ a Kóreou“), pričom 465 poslancov hlasovalo za, 128 proti a 19 sa zdržalo 
hlasovania. 

1. júla 2013 Chorvátska republika pristúpila k EÚ a stala sa jej 28. členským štátom. V ten 
istý deň bol podpísaný Dodatkový protokol k dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou 
zohľadňujúci pristúpenie Chorvátska k EÚ a od tohto dátumu sa tiež predbežne vykonáva. 
Cieľom súčasného rozhodnutia Rady je preto zabezpečiť v súlade s aktom o pristúpení 
Chorvátska k EÚ, aby sa tento členský štát naďalej plne zúčastňoval na dohode o voľnom 
obchode medzi EÚ a Kóreou, ktorá zostáva v platnosti.

Súhlas Európskeho parlamentu s týmto rozhodnutím Rady je povinným prvkom v rámci 
ukončenia procesu ratifikácie dodatkového protokolu a takisto prispieva k zachovaniu 
integrity vnútorného trhu Únie.
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VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE
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