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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti 
keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével történő 
megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
(05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05287/2014),

– tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai 
Köztársaság közötti keretmegállapodásra (06151/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. cikke, 100. cikke, 191. 
cikkének (4) bekezdése, 207. cikke és 207. cikke, valamint 218. cikke (6) bekezdése 
második albekezdése a) pontja értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre 
irányuló kérelemre (C7–0044/2014),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  
véleményére (A7-0000/2014),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Koreai Köztársaság kormányának és 
parlamentjének.
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INDOKOLÁS

1. Az Európai Parlament szerepe a folyamatban

Az EU és a Koreai Köztársaság közötti kapcsolatok alapját jelenleg az egyrészről az Európai 
Közösség és tagállamai, és másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött kereskedelmi és 
együttműködési keretmegállapodás képezi, amely 2001-ben lépett hatályba.

Az Európai Bizottság tárgyalásokat folytatott a Koreai Köztársasággal, amire a Tanács 2008. 
március 7-én hatalmazta fel.

A Koreával folytatott tárgyalások lezárultak, és a megállapodástervezet szövegét 2009. 
október 14-én parafálták. A megállapodást 2010. május 10-én írták alá Szöulban, és a Tanács 
ugyanazon a napon elfogadta a megállapodás ideiglenes alkalmazására vonatkozó határozatot. 

A Bizottság 2013. július 25-én az Európai Parlament egyetértésével javaslatot nyújtott be a 
megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra vonatkozóan.

Az előadó megjegyzi, hogy a Tanács 2014. február 10-én úgy határozott, hogy a 
megállapodás megkötését két határozatra bontja, jogi alapokat ad hozzá, valamint arról, hogy 
az Európai Parlament egyetértési eljárását is két részre bontja: egy főbb részre, amely nem 
foglalkozik a visszafogadással kapcsolatos kérdésekkel, valamint egy másikra, amely 
kizárólag ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, és amely a Tanács véleménye szerint az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés harmadik része V. címének hatálya alá tartozik. A külön 
határozattervezet a megállapodás 33. cikkének (2) bekezdéséhez kapcsolódik, és ezáltal egy 
külön egyetértési eljárás tárgya. 

A Tanács 2014. február 12-én a két határozattervezetet az EP elé utalta.

Az előadó üdvözli azt, hogy 2014 februárjával lezárultak a ratifikációs folyamatok a 
tagállamokban.

Az előadó bírálja, hogy az aláírást követően majdnem négy évbe telt ezügyben kikérni a 
Parlament véleményét, és emiatt a jelenlegi Parlament megbízatásának lejárta előtt nem volt 
elegendő idő kidolgozni egy teljesen kidolgozott kísérő állásfoglalást az EU és Korea közötti 
kapcsolatokról, ahogy az szokás a nemzetközi megállapodások esetében. Az előadó azt 
javasolja a Parlamentnek, hogy fontolja meg egy nyomon követési határozat kidolgozását a 
következő időszakra annak érdekében, hogy teljes mértékben felvázolja a keretmegállapodás 
alkalmazásának értékelését, beleértve a Tanácsnak és az EKSZ-nek benyújtott ajánlásokat.

Bár tiszteletben tartja a tagállamok ratifikációs folyamatra vonatkozó előjogait, az előadó 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács addig nem kérte ki az Európai Parlament véleményét 
a vegyes megállapodások (például az EU-Korea keretmegállapodás) esetében, amíg csaknem 
az összes tagállam nem ratifikálta azt, annak ellenére, hogy a késedelemre sem szerződéses 
intézkedések sem más jogi alap nem adott okot.
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Az előadó emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 218. cikkének (6) bekezdésével összhangban az 
Európai Parlament beleegyezését adja a nemzetközi megállapodásokhoz azok aláírása után és 
mielőtt a Tanács elfogad egy határozatot azok megkötéséről. A Parlament kizárólag akkor 
folytathatja az egyetértési eljárást, ha az Unió főtárgyalója (a Bizottság vagy a főképviselő) 
benyújt a Tanácsnak egy, a megállapodás megkötéséről szóló javaslatot, és a Tanács ezt 
követően elküldi a vonatkozó kérelmet a Parlamentnek. A gyakorlatban e javaslatok és 
kérelmek benyújtása gyakran hosszabb ideig késik, ami zavarossá teheti az EU-nak a 
harmadik országokkal kapcsolatos álláspontját, és gyengítheti az EU külső fellépésének 
legitimitását. Fontos hangsúlyozni azt, hogy a Parlament beleegyezése független attól, hogy a 
tagállamok ratifikálják-e a megállapodást, és nem szabad annak alárendelni azt. 

2. Az EU-Korea keretmegállapodás rövid értékelése

Általánosságban az előadó elégedettségét fejezi ki a 2010 utáni stratégiai partnerséggel, 
illetve a jelentős politikai, gazdasági és az egyre jelentősebb kulturális együttműködéssel 
kapcsolatban, amelyet a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulójára szervezett, 
2013 novemberében megtartott hetedik EU–Korea csúcstalálkozón is igazoltak. 

A kapcsolatok jelentőségét az is hangsúlyozza, hogy Dél-Korea volt az első ázsiai ország, 
amely az EU-val keretmegállapodást és szabadkereskedelmi egyezményt írt alá.

Az EU–Korea keretmegállapodást kiegészítő szabadkereskedelmi megállapodást 2010-ben 
írták alá és 2011-ben ideiglenesen hatályba lépett. Az előadó osztja azt a nézetet, hogy az 
ideiglenes alkalmazása figyelemre méltó siker volt.

Az új keretmegállapodás a közös alapelveken, azaz az egyenlőségen, a kölcsönös tiszteleten, a 
kölcsönös előnyökön, valamint a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben 
tartásán alapul.

A keretmegállapodás egy olyan átfogó megállapodás, amely fokozza a politikai, gazdasági és 
ágazati együttműködést a következő politikai területeken:

 béke és biztonság, konfliktusmegelőzés és válságkezelés, 
 kereskedelem,
 környezetvédelem, 
 energiaügy, tudomány és technológia, 
 jó kormányzás, 
 turizmus és kultúra, 
 migráció, 
 a terrorizmus, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem. 
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Tovább erősíti az olyan világszintű kihívásokra adott válaszok terén való együttműködést, 
amelyekben Korea és az EU egyaránt egyre nagyobb szerepet játszik, mint például a G20 
keretében.

Az előadó üdvözli a számítógépes fenyegetésekkel foglalkozó fejezetet, amely esetében a 
keretmegállapodás által biztosított együttműködés elengedhetetlen lesz a kibertér biztonságos 
jövőbeli fejlesztése területén.

A megállapodás által előírt feltételek szerint fog sor kerülni a megerősített rendszeres politikai 
párbeszéd kialakítására (beleértve az Európai Parlament és a Koreai Köztársaság parlamentje 
közötti delegációcserék folytatását).

A keretmegállapodás lehetővé teszi az EU számára, hogy nagyobb felelősséget vállaljon és 
nagyobb befolyást gyakoroljon a Koreai-félszigeten. Ebben az összefüggésben az előadó ki 
szeretné emelni a félsziget békéjét és biztonságát elősegítő megerősített együttműködést, 
beleértve a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása területén folytatott 
együttműködést. Az előadó is üdvözli a Korea és az EU közötti hamarosan sorra kerülő külön 
megállapodást, amely lehetővé teszi Korea számára, hogy az első ázsiai országként részt 
vegyen az uniós válságkezelésben.

A korábban említett tények és érvek fényében az előadó azt javasolja, hogy a Parlament adja 
meg beleegyezését a Tanácsnak arra, hogy az EU nevében megkösse a megállapodást.


