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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas
bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, 
minn naħa oħra, bl-eċċezzjoni ta’ kwistjonijiet relatati mal-ammissjoni mill-ġdid
(05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill (05287/2014),

– wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn 
naħa, u r-Repubblika tal-Korea, minn naħa oħra (06151/2010),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikoli 91, 100, 191(4), 207 u 212, skont l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, il-
punt (a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0044/2014),

– wara li kkunsidra r-Regoli 81 u 90(7) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni 
tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A7-0000/2014),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tar-
Repubblika tal-Korea.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Ir-Rwol tal-Parlament Ewropew fil-proċess

Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Repubblika tal-Korea bħalissa huma bbażati fuq il-Ftehim 
Qafas għall-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, 
minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, minn naħa oħra, li daħal fis-seħħ fl-2001.

Il-Kummissjoni Ewropea nnegozjat Ftehim Qafas ġdid mar-Repubblika tal-Korea, wara li ġie 
approvat mandat mill-Kunsill fis-7 ta’ Mejju 2008.

In-negozjati mal-Korea kienu konklużi u t-test tal-abbozz ta’ ftehim inbeda fl-
14 ta’ Ottubru 2009. Il-Ftehim ġie kkoffirmat fl-10 ta’ Mejju 2010 f’Seoul u d-deċiżjoni biex 
il-Ftehim jiġi applikat b’mod provviżorju ġiet approvata mill-Kunsill fl-istess jum. 

Il-Kummissjoni ressqet il-proposta tagħha għal deċiżjoni tal-Kunsill biex tikkonkludi l-
Ftehim, bl-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-25 ta’ Lulju 2013.

Ir-rapporteur tinnota li l-Kunsill iddeċieda fl-10 ta’ Frar 2014 li jaqsam il-konklużjoni tal-
ftehim f’żewġ deċiżjonijiet u jżid xi bażijiet ġuridiċi, biex b’hekk jaqsam ukoll il-proċedura 
tal-approvazzjoni fil-Parlament Ewropew f’żewġ partijiet: il-parti prinċipali, li teskludi 
kwistjonijiet ta’ ammissjoni mill-ġdid u oħra purament dwar kwistjonijiet ta’ ammissjoni 
mill-ġdid, li jaqgħu fil-perspettiva tal-Kunsill fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Titolu V tat-Tielet 
Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. L-abbozz ta’ Deċiżjoni separat 
huwa relatat mal-Artikolu 33(2) tal-Ftehim u għaldaqstant huwa suġġett għal proċedura ta’ 
approvazzjoni separata. 

Il-Kunsill għadda ż-żewġ abbozzi ta’ deċiżjoni lill-PE fit-12 ta’ Frar ta’ din is-sena.

Ir-rapporteur tilqa’ l-fatt li l-proċeduri ta’ ratifika fil-livell tal-Istati Membri kollha ġew 
ikkompletati sa Frar 2014.

Ir-rapporteur tiddeplora l-fatt li laħqu għaddew kważi erba’ snin mill-iffirmar biex ġiet 
ikkonsultata din il-Kamra, biex ma tħalliex żmien qabel it-tmiem tal-mandat attwali tal-PE 
għal riżoluzzjoni ta’ akkumpanjament b’saħħitha dwar ir-relazzjonijiet UE-Korea, bħalma 
hija t-tradizzjoni tajba f’każ ta’ ftehimiet internazzjonali. Ir-rapporteur tagħti parir lill-
Parlament biex jikkunsidra riżoluzzjoni ta’ segwitu fil-mandat li jmiss tiegħu sabiex jabbozza 
bis-sħiħ l-evalwazzjoni tiegħu tal-implimentazzjoni tal-Ftehim Qafas, inkluż 
rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill u lis-SEAE.

Waqt li tirrispetta l-prerogattivi tal-Istati Membri fil-proċess ta’ ratifika, ir-rapporteur 
jiddispjaċiha li l-Kunsill għadu qed jeżerċita l-prattika tiegħu li jdewwem il-konsultazzjoni 
mal-Parlament Ewropew, f’każijiet ta’ ftehimiet imħallta, bħall-Ftehim Qafas UE-Korea, sal-
mument fejn kważi l-parlamenti tal-Istati Membri kollha rratifikawh, minkejja n-nuqqas ta’ 
kwalunkwe dispożizzjoni tat-trattati jew bażi ġuridika oħra għal tali dewmien.
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Ir-rapporteur tfakkar li skont l-Artikolu 218(6) TFUE, il-Parlament Ewropew għandu jagħti l-
approvazzjoni tiegħu għal ftehimiet internazzjonali wara li dawn jiġu ffirmati u qabel ma l-
Kunsill jadotta deċiżjoni dwar il-konklużjoni tagħhom. Il-Parlament jista’ jipproċedi bi 
proċedura ta’ approvazzjoni biss wara li n-negozjatur tal-Unjoni (il-Kummissjoni jew ir-
Rappreżentant Għoli) jippreżenta lill-Kunsill proposta biex jikkonkludi l-ftehim, u l-Kunsill 
jibgħat sussegwentement it-talba korrispondenti lill-Parlament. Fil-prattika, il-preżentazzjoni 
ta’ dawn il-proposti u t-talbiet ħafna drabi tiġi mdewma għal perjodi twal, li jista’ jwassal biex 
il-pożizzjoni tal-Unjoni lejn il-pajjiżi terzi ma tidhirx ċara, u jista’ jdgħajjef il-leġittimità tal-
azzjoni esterna tal-Unjoni. Huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-approvazzjoni tal-Parlament 
hija indipendenti mir-ratifika tal-Istati Membri u ma tridx tkun subordinata għaliha. 

2. Valutazzjoni qasira tal-Ftehim Qafas UE-Korea

B’mod ġenerali, ir-rapporteur turi sodisfazzjoni dwar is-sħubija strateġika sa mill-2010 u 
dwar il-kooperazzjoni politika u ekonomika sinifikanti, kif ukoll dwar il-kooperazzjoni 
kulturali li qed tiżdied bejn l-UE u l-Korea, kif intwera fis-Seba’ Summit UE-Korea 
f’Novembru 2013, organizzat fl-okkażjoni tal-50 sena ta’ relazzjonijiet diplomatiċi. 

L-importanza tar-relazzjonijiet hija enfasizzata mill-fatt li l-Korea t’Isfel kien l-ewwel pajjiż 
Asjatiku li ffirma l-Ftehimiet Qafas u ta’ Kummerċ Ħieles mal-UE.

Il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles UE-Korea, li jikkumplimenta l-Ftehim Qafas, ġie ffirmat fl-
2010 u daħal fis-seħħ b’mod provviżorju fl-2011. Ir-rapporteur hija tal-fehma li l-
implimentazzjoni provviżorja tiegħu kienet suċċess kbir.

Il-Ftehim Qafas ġdid huwa bbażat fuq prinċipji kondiviżi bħall-ugwaljanza, ir-rispett 
reċiproku, il-benefiċċju reċiproku kif ukoll ir-rispett għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-
drittijiet tal-bniedem.

Il-Ftehim huwa l-ftehim ġenerali li jsaħħaħ il-kooperazzjoni politika, ekonomika u settorjali 
fl-oqsma ta’ politika li ġejjin:

 il-paċi u s-sigurtà, il-prevenzjoni tal-kunflitt, u l-immaniġġar tal-kriżijiet, 
 il-kummerċ,
 l-ambjent, 
 l-enerġija, ix-xjenza u t-teknoloġija, 
 il-governanza tajba, 
 it-turiżmu u l-kultura, 
 il-migrazzjoni, 
 il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. 

Il-Ftehim se jkompli jsaħħaħ il-kooperazzjoni bħala reazzjoni għall-isfidi globali, fejn kemm 
il-Korea kif ukoll l-UE għandhom rwol dejjem iktar importanti, bħal fil-G20.

Ir-rapporteur tilqa’ l-kapitolu dwar it-theddid ċibernetiku, fejn il-kooperazzjoni stabbilita mill-
Ftehim Qafas se tkun vitali għal żvilupp futur sigur tal-ispazju ċibernetiku.

Skont it-termini tal-Ftehim se jiġi stabbilit djalogu politiku regolari msaħħaħ, inklużi skambji 
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kontinwi ta’ delegazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Assemblea Nazzjonali tar-
Repubblika tal-Korea.

Il-Ftehim Qafas ġdid se jippermetti lill-UE tassumi responsabbiltà u influwenza ikbar fil-
Peniżola Koreana. F’dan il-kuntest, ir-rapporteur tixtieq tenfasizza l-kooperazzjoni msaħħa 
għall-paċi u s-sigurtà fil-peniżola, inkluż fil-qasam tan-nonproliferazzjoni ta’ armi tal-qerda 
tal-massa. Ir-rapporteur tilqa’ wkoll il-ftehim separat li ġej bejn il-Korea u l-UE li 
jippermettilha tipparteċipa f’operazzjonijiet ta’ mmaniġġar tal-kriżijiet tal-UE, l-ewwel pajjiż 
Asjatiku li se jkun għamel dan.

Fid-dawl tal-fatti u l-argumenti msemmija hawn fuq, ir-rapporteur tirrakkomanda li l-
Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu lill-Kunsill biex jikkonkludi l-Ftehim f’isem l-UE.


