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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody
mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na 
straně druhé, s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob
(05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05287/2014),

– s ohledem na Rámcovou dohodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně 
jedné a Korejskou republikou na straně druhé (06151/2010),

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu předloženou Radou na základě článku 91, 100,
čl. 191 odst. 4, článku 207, 212 a čl. 218 odst. 6 druhého pododstavce písm. a) Smlouvy 
o fungování Evropské unie (C7-0044/2014),

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro 
mezinárodní obchod (A7-0000/2014),

1. uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států a Korejské republiky.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Úloha Evropského parlamentu v tomto procesu

Vztahy mezi EU a Korejskou republikou jsou v současné době založeny na Rámcové dohodě 
o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a 
Korejskou republikou na straně druhé, která vstoupila v platnost v roce 2001.

Evropská komise sjednala novou rámcovou dohodu s Korejskou republikou poté, co ji k tomu 
zmocnila Rada dne 7. května 2008.

Rozhovory s Koreou skončily a dne 14. října 2009 bylo parafováno znění návrhu dohody. 
Dohodu podepsaly obě strany dne 10. května 2010 v Soulu a téhož dne Rada schválila 
rozhodnutí uplatňovat tuto dohodu prozatímně. 

Komise předložila svůj návrh rozhodnutí Rady na uzavření dohody se souhlasem Evropského 
parlamentu dne 25. července 2013.

Zpravodajka konstatuje, že Rada rozhodla dne 10. února 2014 rozdělit závěry dohody do dvou 
rozhodnutí a přidat další právní základ, a tím také rozdělit postup souhlasu v Evropském 
parlamentu na dvě části: hlavní část, s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání 
osob, a druhou část, která se týká pouze těchto záležitostí a spadá do oblasti působnosti Rady 
v rámci hlavy V třetí části Smlouvy o fungování Evropské unie. Samostatný návrh rozhodnutí 
se týká čl. 33 odst. 2 dohody a vztahuje se na něj proto samostatný postup souhlasu. 

Rada postoupila oba návrhy rozhodnutí Evropskému parlamentu dne 12. února tohoto roku.

Zpravodajka vítá skutečnost, že ratifikace na úrovni členských států byla kompletně 
dokončena v únoru 2014.

Odsuzuje skutečnost, že Parlament byl konzultován až po téměř čtyřech letech od podpisu, 
což mu neponechává čas k tomu, aby do konce současného funkčního období předložil 
plnohodnotné doprovodné usnesení o vztazích mezi EU a Koreou, jak bývá dobrým zvykem 
v případě mezinárodních dohod. Zpravodajka doporučuje Parlamentu, aby v příštím funkčním 
období zvážil návazné usnesení s cílem řádně nastínit své hodnocení provádění rámcové 
dohody, včetně doporučení Radě a ESVČ.

Zpravodajka respektuje výsadní pravomoci členských států při procesu ratifikace, avšak lituje 
toho, že Rada pokračuje ve své praxi oddalování konzultací Evropského parlamentu v případě 
smíšených dohod, jako je rámcová dohoda mezi EU a Koreou, až do chvíle, kdy je 
ratifikovaly parlamenty téměř všech členských států, a to navzdory tomu, že pro toto 
oddalování neexistuje žádné smluvní ustanovení nebo jiný právní základ.

Zpravodajka připomíná, že v souladu s čl. 218 odst. 6 Smlouvy o fungování EU dává 
Evropský parlament souhlas k mezinárodním dohodám poté, co jsou podepsány, a před tím, 
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než Rada přijme rozhodnutí o jejich uzavření. Parlament může přistoupit k postupu souhlasu 
pouze poté, co vyjednavač Unie (Komise nebo vysoká představitelka) předloží Radě návrh na 
uzavření dohody a Rada následně zašle odpovídající žádost Parlamentu. V praxi je 
předkládání těchto návrhů a žádostí často zdlouhavě oddalováno, což může způsobit, že 
postoj Unie ke třetím zemím působí nejasně, a může dojít k oslabení legitimity vnější činnosti 
Unie. Je důležité zdůraznit, že souhlas Parlamentu je nezávislý na ratifikaci členskými státy a 
nesmí jí být podřízen. 

2. Stručné zhodnocení rámcové dohody mezi EU a Koreou

Obecně je zpravodajka spokojena se strategickým partnerstvím v jeho podobě od roku 2010 a 
s významnou politickou a hospodářskou i vzrůstající kulturní spoluprací mezi EU a Koreou, 
která byla názorně předvedena na sedmém summitu EU-Korea, jenž byl uspořádán 
v listopadu 2013 u příležitosti 50 let trvání diplomatických vztahů. 

Důležitost vztahů podtrhuje skutečnost, že Jižní Korea je první asijskou zemí, která podepsala 
rámcovou dohodu a dohodu o volném obchodu s EU.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou, jež doplňuje rámcovou dohodu, byla 
podepsána v roce 2010 a vstoupila v platnost prozatímně v roce 2011. Zpravodajka se 
domnívá, že její prozatímní provedení je významným úspěchem.

Nová rámcová dohoda vychází ze společných zásad, jako je rovnost, vzájemný respekt, 
vzájemný přínos a dodržování demokracie, právního státu a lidských práv.

Jde o zastřešující dohodu, která posiluje politickou, hospodářskou a odvětvovou spolupráci 
v těchto politických oblastech:

 mír a bezpečnost, předcházení konfliktům a řešení krizí, 
 obchod,
 životní prostředí, 
 energie, věda a technologie, 
 řádná správa věcí veřejných, 
 cestovní ruch a kultura, 
 migrace, 
 opatření proti terorismu a boj proti korupci a organizovanému zločinu. 
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Dále rozšíří spolupráci při řešení celosvětových problémů, kde jak Korea, tak EU hrají stále 
významnější roli, např. v rámci skupiny G20.

Zpravodajka vítá oddíl týkající se kybernetických hrozeb, kdy se v budoucnu ukáže, že 
spolupráce ustavená rámcovou dohodou je nepostradatelná pro bezpečný vývoj 
kyberprostoru.

Na základě dohody bude ustaven posílený pravidelný politický dialog, včetně pokračujících 
výměn delegací mezi Evropským parlamentem a národním shromážděním Korejské 
republiky.

Díky nové rámcové dohodě na sebe EU vezme větší odpovědnost a získá větší vliv na 
Korejském poloostrově. V této souvislosti by zpravodajka ráda zdůraznila posílenou 
spolupráci, pokud jde o ustavování míru a bezpečnosti na poloostrově, a to i v oblasti nešíření 
zbraní hromadného ničení. Vítá také samostatnou nadcházející dohodu mezi Koreou a EU, 
která Koreji jako první asijské zemi umožní podílet se na operacích EU v rámci řešení krize.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a důvody zpravodajka doporučuje, aby Parlament 
udělil souhlas Radě s uzavřením této dohody jménem EU.


