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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos 
Respublikos pagrindų susitarimo sudarymo, išskyrus su readmisija susijusius 
klausimus, projekto
(05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05287/2014),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos 
pagrindų susitarimą (06151/2010),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 91, 100 straipsnius, 191 straipsnio 4 dalį, 207 ir 212 straipsnius ir 218 
straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C7-0044/2014),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją ir Tarptautinės prekybos 
komiteto nuomonę (A7-0000/2014),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
bei Korėjos Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Europos Parlamento vaidmuo šiame procese

Šiuo metu ES ir Korėjos Respublikos santykiai grindžiami Europos bendrijos bei jos valstybių 
narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimu dėl prekybos ir bendradarbiavimo, kuris 
įsigaliojo 2001 m.

Po to, kai Taryba 2008 m. gegužės 7 d. patvirtino įgaliojimus, Europos Komisija su Korėjos 
Respublika susiderėjo dėl naujo pagrindų susitarimo.

Derybos su Korėja buvo užbaigtos ir susitarimo projekto tekstas buvo parafuotas 2009 m. 
spalio 14 d. Susitarimą šalys kartu pasirašė 2010 m. gegužės 10 d. ir Taryba tą pačią dieną 
patvirtino sprendimą laikinai taikyti šį susitarimą. 

2013 m. liepos 25 d. Komisija pateikė savo pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo sudaryti 
susitarimą pritarus Europos Parlamentui.

Pranešėja pažymi, kad Taryba 2014 m. vasario 10 d. nusprendė susitarimo sudarymą 
suskirstyti į dvi dalis ir pridėti teisinius pagrindus taip irgi į dvi dalis padalijant Europos 
Parlamente vykdomą pritarimo procedūrą: pagrindinę dalį, išskyrus su readmisija susijusius 
klausimus, ir kitą dalį – vien tik su readmisija susijusiais klausimais, kuri, Tarybos požiūriu, 
patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo V antraštinės dalies trečią skyrių. Atskiras 
sprendimo projektas yra susijęs su susitarimo 33 straipsnio 2 dalimi ir todėl jam taikoma 
atskira pritarimo procedūra. 

Taryba Europos Parlamentui abiejų sprendimų projektus perdavė šių metų vasario 12 d.

Pranešėja džiaugiasi, kad visos ratifikavimo procedūros valstybių narių lygmeniu užbaigtos 
2014 m. vasario mėn.

Pranešėja apgailestauja, kad nuo pasirašymo dienos praėjo beveik ketveri metai iki 
konsultacijos su Europos Parlamentu ir kad nebuvo palikta laiko iki dabartinės EP kadencijos 
pabaigos, kad būtų galima parengti prie susitarimo pridedamą išsamią rezoliuciją apie ES ir 
Korėjos santykius, kaip tai daroma remiantis gera tradicija tarptautinių susitarimų atveju. 
Pranešėja pataria Parlamentui svarstyti galimybę per jo kitą kadenciją parengti paskesnę 
rezoliuciją siekiant visapusiškai išdėstyti, kaip jis vertina pagrindų susitarimo įgyvendinimą, 
įskaitant rekomendacijas Tarybai ir EIVT.

Nors nepažeidžiamos valstybių narių prerogatyvos ratifikacijos procese, pranešėja 
apgailestauja, kad Taryba toliau laikosi praktikos atidėti konsultavimąsi su Europos 
Parlamentu mišrių susitarimų atvejais, kaip kad dėl ES ir Korėjos pagrindų susitarimo, iki to 
momento, kai susitarimą pasirašo beveik visų valstybių narių parlamentai, nors nėra jokių 
sutarčių nuostatų dėl tokio atidėjimo ar kitokių teisinių tokio atidėjimo pagrindų.

Pranešėja primena, kad pagal SESV 218 straipsnio 6 dalį Europos Parlamentas suteikia savo 
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pritarimą dėl tarptautinių susitarimų juos pasirašius ir prieš Tarybai priimant sprendimą dėl jų 
sudarymo. Parlamentas gali pradėti pritarimo procedūrą tik po to, kai Sąjungos derybininkas 
(Komisija arba Vyriausiasis įgaliotinis) Tarybai pateikia pasiūlymą sudaryti susitarimą ir 
Taryba paskui atsiunčia Parlamentui atitinkamą prašymą. Praktikoje šių pasiūlymų ir prašymų 
pateikimas dažnai atidedamas ilgiems laikotarpiams ir dėl to Sąjungos pozicija trečiųjų šalių 
atžvilgiu gali atrodyti neaiški ir susilpninti Sąjungos išorės veiksmų teisėtumą. Svarbu 
pabrėžti, kad Parlamento pritarimas nepriklauso nuo valstybių narių ratifikavimo ir neturi būti 
nuo jo priklausomas. 

2. Trumpas ES ir Korėjos pagrindų susitarimo įvertinimas

Apskritai, pranešėja yra patenkinta dėl strateginės partnerystės, palaikomos nuo 2010 m., ir 
dėl svarbaus politinio ir ekonominio bei didėjančio kultūrinio ES ir Korėjos 
bendradarbiavimo, kuris buvo parodytas per 2013 m. lapkričio mėn. vykusį Septintąjį ES ir 
Korėjos aukščiausiojo lygio susitikimą, surengtą diplomatinių santykių 50 metų sukakties 
proga. 

Santykių svarbą pabrėžia tai, kad Pietų Korėja buvo pirmoji Azijos šalis, kuri su ES pasirašė 
pagrindų ir laisvosios prekybos susitarimus.

ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimas, papildantis pagrindų susitarimą, pasirašytas 
2010 m. ir laikinai įsigaliojo 2011 m. Pranešėja išreiškia nuomonę, kad jo laikinas 
įgyvendinimas buvo labai sėkmingas.

Naujasis pagrindų susitarimas grindžiamas bendrais principais, tokiais kaip lygybė, abipusė 
pagarba, abipusė nauda ir pagarba demokratijai, teisinei valstybei ir žmogaus teisėms.

Šis susitarimas yra visa apimantis susitarimas, kuriuo stiprinamas politinis, ekonominis ir 
sektorinis bendradarbiavimas šiose politikos srityse:

 taikos ir saugumo, konfliktų prevencijos ir krizių valdymo, 
 prekybos,
 aplinkos; 
 energetikos, mokslo ir technologijos, 
 gero valdymo, 
 turizmo ir kultūros; 
 migracijos; 
 kovos su terorizmu ir kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. 

Pagal šį susitarimą bendradarbiavimas sprendžiant bendrus uždavinius bus toliau stiprinamas 
tokiuose forumuose kaip Didysis dvidešimtukas, kur ES ir Korėjai tenka vis svarbesnis 
vaidmuo.

Pranešėja palankiai vertina skyrių dėl grėsmių, susijusių su elektroniniais nusikaltimais, nes 
pagal pagrindų susitarimą šioje srityje įsteigtas bendradarbiavimas bus esminis siekiant 
ateityje užtikrinti saugų kibernetinės erdvės vystymąsi.

Pagal susitarimo sąlygas bus pradėtas sustiprintas reguliarus politinis dialogas, įskaitant 
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nuolatinius Europos Parlamento ir Korėjos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos delegacijų 
mainus.

Naujasis pagrindų susitarimas suteiks ES galimybę prisiimti didesnę atsakomybę ir daryti 
didesnę įtaką Korėjos pusiasalyje. Atsižvelgdama į tai, pranešėja norėtų pabrėžti sustiprintą 
bendradarbiavimą kuriant taiką ir saugumą šiame pusiasalyje, taip pat masinio naikinimo 
ginklų neplatinimo srityje. Pranešėja taip pat palankiai vertina atskirą būsimą ES ir Korėjos 
susitarimą, pagal kurį Korėjai leidžiama dalyvauti ES krizių valdymo operacijose – tai būtų 
pirma Azijos šalis, kuri tai darytų.

Atsižvelgdama į anksčiau minėtus faktus ir argumentus, pranešėja rekomenduoja, kad 
Parlamentas suteiktų pritarimą Tarybai dėl susitarimo sudarymo ES vardu.


