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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за сключване на Рамковото споразумение 
между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република 
Корея, от друга страна, с изключение на въпросите, свързани с обратното 
приемане
(05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (05287/2014),

– като взе предвид Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите 
държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (06151/2010),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
членове 91, 100, 191, параграф 4, 207 и 212 както и член 218, параграф 6, втора 
алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0044/2014),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по външни работи и становището на 
комисията по международна търговия (A7-0000/2014),

1. дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 
държавите членки и на Република Корея.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Ролята на Европейския парламент.в процеса

Отношенията между ЕС и Република Корея понастоящем се основават на Рамковото 
споразумение за търговия и сътрудничество между Европейската общност и нейните 
държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, влязло в сила през 
2001 г.

Европейската комисия договори ново рамково споразумение с Република Корея, след 
одобрен на 7 май 2008г. от Съвета мандат.

Преговорите с Корея приключиха и текстът на проекта на споразумението бе 
парафиран на 14 октомври 2009 г. Споразумението беше подписано от двете страни на 
10 май 2010 г. в Сеул и решението за временно прилагане на споразумението бе 
одобрено от Съвета на същия ден. 

Комисията внесе своето предложение за решение на Съвета за сключване на 
споразумението, със съгласието на Европейския парламент, на 25 юли 2013 г.

Докладчикът отбелязва, че на 10 февруари 2014 г. Съветът взе решение да раздели 
сключването на споразумението на две решения и да прибави правни основания, 
разделяйки по този начин на две части и процедурата на одобрение в Европейския 
парламент: основна част, изключваща въпросите, свързани с обратното приемане и 
друга – само по въпросите, свързани с обратното приемане, които попадат в 
правомощията на Съвета, в обхвата на дял V, част III от Договора за функционирането 
на Европейския съюз. Отделното проекторешение се отнася до член 33, параграф 2 от 
споразумението и следователно подлежи на отделна процедура на одобрение. 

Съветът препрати двете проекторешения на ЕП на 12 февруари тази година.

Докладчикът приветства факта, че през февруари 2014 г. процедурите по ратифициране 
на равнище държави членки вече бяха приключени.

Докладчикът изразява съжаление относно факта, че отне почти четири години от 
подписването до момента на консултация с Парламента, което не остави време преди 
края на настоящия мандат на ЕП за пълнокръвна придружаваща резолюция относно 
отношенията между ЕС и Корея, както е добрата традиция в случаите на международни 
споразумения. Докладчикът съветва Парламента да обмисли възможността за 
последваща резолюция в рамките на следващия мандат, така че да даде пълна оценка на 
прилагането на рамковото споразумение, включително препоръки към Съвета и 
Европейската служба за външна дейност.

Макар и да зачита прерогативите на държавите членки в процеса на ратифициране, 
докладчикът изразява съжаление, че Съветът продължава да прилага практиката си на 
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отлагане на консултирането на Европейския парламент в случаите на смесени 
споразумения, каквото е Рамковото споразумение ЕС-Корея, до момента когато почти 
всички парламенти на държавите членки са го ратифицирали, въпреки липсата на 
каквито и да било договорни разпоредби или друго правно основание за такова 
забавяне.

Докладчикът припомня, че в съответствие с член 218, параграф 6 от ДФЕС 
Европейският парламент дава съгласието си за международни споразумения след 
тяхното подписване и преди Съветът да вземе решение за сключването им. 
Парламентът може да пристъпи към процедура на одобрение едва след като водещият 
преговорите от страна на Съюза (Комисията или върховният представител) е внесъл в 
Съвета предложение за сключване на споразумението, вследствие на което Съветът е 
изпратил съответното искане до Парламента. На практика внасянето на тези 
предложения и искания често бива забавяно за продължителни периоди, което може да 
направи позицията на Съюза спрямо трети страни да изглежда неясна и да отслаби 
легитимността на външната дейност на Съюза. Важно е да се подчертае, че 
одобрението на Парламента е независимо от ратифицирането от страна на държавите 
членки и не бива да му бъде подчинявано. 

2. Кратка оценка на Рамковото споразумение ЕС-Корея

Като цяло докладчикът изразява задоволство по отношение на стратегическото 
партньорство от 2010 г. насам и значителното политическо и икономическо, както и 
нарастващото културно, сътрудничество между ЕС и Корея, демонстрирано на седмата 
среща на високо равнище между ЕС и Корея през ноември 2013 г., организирана по 
повод 50-тата годишнина на дипломатическите отношения. 

Значението на тези отношения се подчертава и от факта, че Южна Корея бе първата 
азиатска държава, която подписа Рамково споразумение и Споразумение за свободна 
търговия с ЕС.

Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея, в допълнение към Рамковото 
споразумение, бе подписано през 2010 г. и влезе временно в сила през 2011 г. 
Докладчикът споделя мнението, че временното му прилагане имаше забележителен 
успех.

Новото рамково споразумение се основава на споделени принципи като равенството, 
взаимното уважение, взаимната изгода, както и зачитането на демокрацията, 
принципите на правовата държава и правата на човека.

Споразумението представлява всеобхватно споразумение за повишаване на 
политическото, икономическото и секторното сътрудничество в следните области на
политики:

 мир и сигурност, предотвратяване на конфликти и управление на кризи, 
 търговия,
 околна среда, 
 енергетика, наука и технологии, 
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 добро управление, 
 туризъм и култура, 
 миграция, 
 борба с тероризма, борба срещу корупцията и организираната престъпност. 

То допълнително ще засили сътрудничеството за справяне с глобалните 
предизвикателства, по отношение на които и Корея, и ЕС играят все по-важна роля, 
например в рамките на Г-20.

Докладчикът приветства главата относно виртуалните заплахи, където установеното от 
Рамковото споразумение сътрудничество ще бъде от жизненоважно значение за 
сигурното бъдещо развитие на киберпространството. 

В контекста на споразумението ще бъде установен засилен редовен политически 
диалог, включително продължаващ обмен на делегации между Европейския парламент 
и Националното събрание на Република Корея.

Новото рамково споразумение ще позволи на ЕС да поеме по-голяма отговорност и да 
упражнява по-голямо влияние на Корейския полуостров. В този контекст докладчикът 
би искал да подчертае по-доброто сътрудничество по отношение на установяването на 
мир и сигурност на полуострова, включително в областта на неразпространението на 
оръжия за масово унищожение. Докладчикът приветства също така отделно 
предстоящо споразумение между Корея и ЕС, позволяващо й да участва в операциите 
на ЕС за управление на кризи, което прави Корея първата азиатска държава в това 
отношение.

В светлината на гореспоменатите факти и аргументи, докладчикът препоръчва 
Парламентът да даде на Съвета своето съгласие за сключване на споразумението от 
името на ЕС.


