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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de 
Republiek Korea, anderzijds, met uitzondering van aangelegenheden die verband 
houden met overname
(05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05287/2014),

– gezien de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en 
de Republiek Korea, anderzijds, met uitzondering van aangelegenheden die verband 
houden met overname (06151/2010),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de 
artikelen 91, 100, 191, lid 4, 207 en 212 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0044/2014),

– gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de 
Commissie internationale handel (A7-0000/2014),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
Republiek Korea.
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TOELICHTING

1. De rol van het Europees Parlement in het proces

De betrekkingen tussen de EU en de Republiek Korea zijn momenteel gebaseerd op de 
kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en 
haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, die in 2001 in werking is 
getreden.

De Europese Commissie heeft onderhandelingen gevoerd over een nieuwe 
kaderovereenkomst met de Republiek Korea, nadat de Raad het mandaat had goedgekeurd op 
7 mei 2008.

De onderhandelingen met Korea zijn afgerond en de tekst van de ontwerpovereenkomst is op 
14 oktober 2009 geparafeerd. De overeenkomst is op 10 mei 2010 in Seoul door beide 
partijen ondertekend en het besluit om de overeenkomst voorlopig ten uitvoer te leggen is op 
dezelfde dag door de Raad goedgekeurd. 

De Commissie heeft een voorstel ingediend voor een besluit van de Raad betreffende de 
sluiting van de overeenkomst, met goedkeuring van het Europees Parlement op 25 juli 2013.

De rapporteur merkt op dat de Raad op 10 februari 2014 heeft besloten om de sluiting van de 
overeenkomst in twee besluiten op te splitsen en rechtsgronden toe te voegen, waarbij de 
goedkeuringsprocedure in het Europees Parlement eveneens in twee onderdelen wordt 
opgesplitst: een hoofdonderdeel, met uitzondering van overname-aangelegenheden, en een 
ander onderdeel uitsluitend over overname-aangelegenheden, dat volgens de Raad binnen het 
toepassingsgebied valt van Titel V van het Derde Deel van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. Het afzonderlijke ontwerpbesluit heeft betrekking op artikel 
33, lid 2, van de overeenkomst, en is dan ook het onderwerp van een afzonderlijke 
goedkeuringsprocedure. 

De Raad heeft de twee ontwerpbesluiten aan het EP voorgelegd op 12 februari van dit jaar.

De rapporteur is verheugd over het feit dat de ratificatieprocedures op het niveau van de 
lidstaten alle zijn voltooid vóór februari 2014.

De rapporteur betreurt het feit dat het bijna vier jaar heeft geduurd vanaf de ondertekening 
totdat het Parlement werd geraadpleegd, waardoor er vóór het einde van de huidige 
zittingsperiode van het EP geen tijd overblijft voor een uitgebreide begeleidende resolutie 
over de betrekkingen tussen de EU en Korea, hetgeen gebruikelijk is bij internationale 
overeenkomsten. De rapporteur adviseert het Parlement om tijdens de komende 
zittingsperiode een vervolgresolutie te overwegen om een volledige beoordeling te kunnen 
geven van de uitvoering van de kaderovereenkomst, met inbegrip van aanbevelingen aan de 
Raad en de EDEO.
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De rapporteur eerbiedigt weliswaar de prerogatieven van de lidstaten in het ratificatieproces, 
maar betreurt het dat de Raad nog altijd de raadpleging van het Europees Parlement uitstelt, in 
geval van gemengde overeenkomsten, zoals de kaderovereenkomst tussen de EU en Korea, 
tot het moment waarop vrijwel alle nationale parlementen deze hebben geratificeerd, ondanks 
het ontbreken van verdragsbepalingen of een andere rechtsgrond voor een dergelijke 
vertraging.

De rapporteur brengt in herinnering dat overeenkomstig artikel 218, lid 6, VWEU,  het 
Europees Parlement zijn goedkeuring aan internationale overeenkomsten hecht nadat deze 
zijn ondertekend en voordat de Raad een besluit betreffende de sluiting ervan vaststelt. Het 
Parlement mag de goedkeuringsprocedure pas in gang zetten nadat de onderhandelaar van de 
Unie (de Commissie of de hoge vertegenwoordiger) bij de Raad een voorstel voor sluiting van 
de overeenkomst heeft ingediend en de Raad daarop het Parlement het overeenkomende 
verzoek heeft doen toekomen. In de praktijk wordt de indiening van deze voorstellen en 
verzoeken vaak gedurende lange perioden uitgesteld, waardoor het standpunt van de Unie ten 
opzichte van derde landen onduidelijk kan lijken en de legitimiteit van het externe optreden 
van de Unie zou kunnen worden aangetast.  Het is belangrijk te benadrukken dat de 
goedkeuring van het Parlement onafhankelijk is van de ratificatie door de lidstaten en hieraan 
niet ondergeschikt mag worden gemaakt. 

2. Beknopte beoordeling van de kaderovereenkomst tussen de EU en Korea

In het algemeen is de rapporteur verheugd over het strategische partnerschap sinds 2010 en de 
aanzienlijke politieke en economische, evenals de toenemende culturele samenwerking tussen 
de EU en Korea, zoals duidelijk werd tijdens de zevende top tussen de EU en Korea in 
november 2013, georganiseerd ter gelegenheid van 50 jaar diplomatieke betrekkingen.  

Het feit dat Zuid-Korea als eerste Aziatische land de kader- en vrijhandelsovereenkomst met 
de EU heeft ondertekend, benadrukt het belang van de betrekkingen.

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea, die de kaderovereenkomst aanvult, is 
ondertekend in 2010 en voorlopig in werking getreden in 2011. De rapporteur deelt de mening 
dat de voorlopige tenuitvoerlegging ervan tot een opmerkelijk succes is geworden.

De kaderovereenkomst is gebaseerd op gedeelde beginselen, zoals gelijkheid, wederzijds 
respect, wederzijds voordeel, alsook de eerbiediging van de democratie, de rechtsstaat en de 
mensenrechten.

Deze overeenkomst vormt een allesomvattende overeenkomst die de politieke, economische 
en sectorale samenwerking op de volgende beleidsgebieden versterkt:

 vrede en veiligheid, conflictpreventie en crisisbeheer; 
 handel;
 milieu; 
 energie, wetenschap en technologie; 
 goed bestuur; 
 toerisme en cultuur; 
 migratie; 
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 terrorismebestrijding en de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad. 

De overeenkomst stimuleert verder de samenwerking voor de aanpak van mondiale 
problemen, waarbij zowel Korea als de EU een steeds belangrijker rol vervullen, bijvoorbeeld 
in de G20.

De rapporteur is verheugd over het hoofdstuk over cyberdreigingen; de samenwerking zoals 
voorzien in de kaderovereenkomst zal van wezenlijk belang blijken te zijn voor de veilige 
toekomstige ontwikkeling van de cyberspace.

Op grond van de overeenkomst zal de regelmatige politieke dialoog worden versterkt; in dit 
kader zullen de uitwisselingen van delegaties tussen het Europees Parlement en de Nationale 
Vergadering van de Republiek Korea worden voortgezet.

De nieuwe kaderovereenkomst stelt de EU in staat een grotere verantwoordelijkheid op zich 
te nemen en meer invloed uit te oefenen op het Koreaanse schiereiland. In dit kader benadrukt 
de rapporteur de versterkte samenwerking met als doel het schiereiland vrede en veiligheid te 
brengen, waaronder op het gebied van non-proliferatie van massavernietigingswapens. De 
rapporteur is eveneens verheugd over een aangekondigde afzonderlijke overeenkomst tussen 
Korea en de EU die het land in staat zal stellen deel te nemen aan EU-
crisisbeheersingsoperaties, als eerste Aziatische land.

Gezien de hierboven genoemde feiten en argumenten beveelt de rapporteur het Parlement aan 
zijn goedkeuring te hechten aan de sluiting door de Raad namens de EU van de
overeenkomst.


