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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ramowej
między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 
Korei, z drugiej strony, z wyjątkiem kwestii związanych z readmisją
(05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (05287/2014),

– uwzględniając Umowę ramową między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (06151/2010),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 91, 
art. 100, art. 191 ust. 4, art. 207 i 212 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0044/2014),

– uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Handlu 
Międzynarodowego (A7–0000/2014),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Korei.
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UZASADNIENIE

1. Rola Parlamentu Europejskiego w procesie

Obecnie podstawą stosunków między UE a Republiką Korei jest Umowa ramowa o handlu i 
współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a 
Republiką Korei, z drugiej strony, która weszła w życie w 2001 r.

Komisja Europejska wynegocjowała nową umowę ramową z Republiką Korei, po tym jak 
Rada zatwierdziła mandat negocjacyjny w dniu 7 maja 2008 r.

Negocjacje z Koreą zostały zakończone i tekst projektu umowy parafowano w dniu 
14 października 2009 r. Umowa została podpisana przez obie strony dnia 10 maja 2010 r. 
w Seulu i tego samego dnia Rada zatwierdziła decyzję o tymczasowym stosowaniu umowy.

Komisja przedłożyła wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy, 
a Parlament Europejski wyraził zgodę w dniu 25 lipca 2013 r.

Sprawozdawczyni zwraca uwagę, że dnia 10 lutego 2014 r. Rada postanowiła podzielić 
zawieraną umowę na dwie decyzje i dodać podstawy prawne, tym samym dzieląc również 
procedurę zgody w Parlamencie Europejskim na dwie części: główną część, która nie 
obejmuje kwestii readmisji, oraz część dotyczącą wyłącznie kwestii readmisji, które według 
Rady wchodzą w zakres tytułu V części trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Osobny projekt decyzji dotyczy artykułu 33 ust. 2 umowy i podlega w związku 
z tym oddzielnej procedurze zgody. 

Rada przekazała PE oba projekty decyzji w dniu 12 lutego tego roku.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszystkie procedury ratyfikacyjne na 
szczeblu państw członkowskich zakończyły się do lutego 2014 r.

Sprawozdawczyni ubolewa nad tym, że od podpisania umowy do konsultacji z Parlamentem 
minęły prawie cztery lata, przez co Parlament nie miał czasu na przygotowanie przed końcem 
obecnej kadencji odpowiedniej rezolucji towarzyszącej w sprawie stosunków UE – Korea, jak 
to ma miejsce zazwyczaj w przypadku umów międzynarodowych. Sprawozdawczyni zaleca 
Parlamentowi rozważenie przygotowania rezolucji w tej sprawie podczas następnej kadencji, 
aby dokładnie przedstawić jego ocenę wdrażania umowy ramowej i zawrzeć zalecenia dla 
Rady i ESDZ.

Szanując prerogatywy państw członkowskich w zakresie procesu ratyfikacyjnego, 
sprawozdawczyni ubolewa nad tym, że Rada wciąż odkłada konsultacje z Parlamentem 
Europejskim w przypadku umów mieszanych, jak umowa ramowa UE – Korea, dopóki 
prawie wszystkie parlamenty państw członkowskich ich nie ratyfikują, choć żadne 
postanowienia traktatów czy inne podstawy prawne nie przewidują takiej zwłoki.
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Sprawozdawczyni przypomina, że zgodnie z art. 218 ust. 6 TFUE Parlament Europejski 
wyraża zgodę na umowy międzynarodowe po ich podpisaniu i zanim Rada przyjmie decyzję 
o ich zawarciu. Parlament może przystąpić do procedury zgody dopiero po tym, jak 
negocjator Unii (Komisja lub wysoki przedstawiciel) przedłoży Radzie propozycję w sprawie 
zawarcia umowy, a Rada przekaże Parlamentowi odpowiedni wniosek. W praktyce 
przedkładanie tych propozycji i wniosków jest często odkładane na później, w związku z 
czym stanowisko Unii względem państw trzecich może wydawać się niejasne i co może 
osłabić legitymację działań zewnętrznych Unii. Należy podkreślić, że zgoda Parlamentu nie 
zależy od ratyfikacji przez państwa członkowskie i nie może zostać jej podporządkowana. 

2. Krótka ocena umowy ramowej UE – Korea

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdawczyni wyraża zadowolenie ze strategicznego partnerstwa 
zapoczątkowanego w 2010 r. oraz z istotnej współpracy politycznej i gospodarczej, a także 
coraz szerszej współpracy kulturalnej między UE a Koreą, której wyrazem był siódmy szczyt 
UE – Korea w listopadzie 2013 r., zorganizowany z okazji 50. rocznicy nawiązania 
stosunków dyplomatycznych. 

Znaczenie stosunków podkreśla fakt, że Korea Południowa była pierwszym krajem 
azjatyckim, który podpisał umowę ramową i umowę wolnym handlu z UE.

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą, uzupełniająca umowę ramową, została 
podpisana w 2010 r. i weszła w życie tymczasowo w 2011 r. Sprawozdawczyni podziela 
pogląd, że jej tymczasowe wdrożenie okazało się wybitnym osiągnięciem.

Nowa umowa ramowa opiera się na wspólnych zasadach, jak równość, wzajemny szacunek, 
wzajemne korzyści, a także poszanowanie demokracji, praworządności i praw człowieka.

Umowa stanowi nadrzędne porozumienie zacieśniające współpracę polityczną, gospodarczą i 
sektorową w następujących obszarach polityki:

 pokój i bezpieczeństwo, zapobieganie konfliktom i zarządzanie kryzysowe, 
 wymiana handlowa,
 środowisko naturalne, 
 energia, nauka i technologia, 
 dobre rządy, 
 turystyka i kultura,
 migracja, 
 zwalczanie terroryzmu, korupcji i przestępczości zorganizowanej.

Umowa jeszcze bardziej zacieśni współpracę w zakresie reagowania na globalne wyzwania, 
w odniesieniu do których zarówno Korea, jak i UE odgrywają coraz większą rolę, np. w G-20.

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem rozdział dotyczący zagrożeń sieciowych, 
w odniesieniu do których współpraca ustanowiona w umowie ramowej okaże się niezbędna 
dla zapewnienia przyszłego bezpiecznego rozwoju cyberprzestrzeni.

Na mocy postanowień tej umowy nawiązany zostanie intensywniejszy regularny dialog 
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polityczny, który będzie obejmował stałe wymiany delegacji między Parlamentem 
Europejskim a Zgromadzeniem Narodowym Republiki Korei.

Nowa umowa ramowa pozwoli UE na przejęcie większej odpowiedzialności i poszerzenie 
wpływów na Półwyspie Koreańskim. W tym kontekście sprawozdawczyni pragnie podkreślić 
zacieśnioną współpracę w zakresie zapewniania pokoju i bezpieczeństwa na półwyspie, w 
tym jeśli chodzi o nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia. Sprawozdawczyni z 
zadowoleniem przyjmuje również oddzielną przyszłą umowę między Koreą a UE 
umożliwiającą Korei – jako pierwszemu państwu azjatyckiemu – udział w unijnych 
operacjach zarządzania kryzysowego.

W związku z powyższym sprawozdawczyni zaleca Parlamentowi wydanie zgody na zawarcie 
przez Radę umowy w imieniu UE.


