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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru
dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe 
de altă parte, cu excepția chestiunilor legate de readmisie
(05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05287/2014),

– având în vedere Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (06151/2010),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
91, articolul 100, articolul 191 alineatul (4), articolul 207 și articolul 212, în 
conformitate cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0044/2014),

– având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru 
comerț internațional (A7-0000/2014),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii 
Coreea.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Rolul Parlamentului European în cadrul procesului

În prezent, relațiile dintre UE și Republica Coreea se întemeiază pe Acordul-cadru de comerț 
și cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica 
Coreea, pe de altă parte, care a intrat în vigoare în 2001.

Comisia Europeană a negociat un nou acord-cadru cu Republica Coreea, după ce mandatul a 
fost aprobat de Consiliu la 7 mai 2008.

Negocierile cu Coreea au fost încheiate, iar textul proiectului de acord a fost parafat la 14 
octombrie 2009. Acordul a fost co-semnat la 10 mai 2010 la Seul, iar decizia de aplicare cu 
titlu provizoriu a acordului a fost aprobată de către Consiliu în aceeași zi. 

Comisia a prezentat propunerea sa de decizie a Consiliului de a încheia acordul, cu aprobarea 
Parlamentului European din data de 25 iulie 2013.

Raportoarea ia act de decizia Consiliului din 10 februarie 2014 de a împărți încheierea 
acordului în două decizii și de a adăuga temeiuri juridice, divizând, astfel, procedura de 
aprobare în Parlamentul European în două părți: o parte principală, ce exclude chestiunile de 
readmisie, și o alta, axată doar pe probleme de readmisie, care, în opinia Consiliului, ar intra 
sub incidența domeniului de aplicare al titlului V din partea a treia din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Proiectul separat de decizie se referă la articolul 33 alineatul ( 
2 ) din acord și prin urmare, face obiectul unei proceduri de aprobare separată. 

Consiliul a înaintat PE cele două proiecte de decizii la 12 februarie a acestui an.

Raportoarea salută faptul că procedurile de ratificare la nivelul statelor membre au fost toate 
finalizate până în februarie 2014.

Raportoarea deplânge faptul că a fost nevoie de aproape patru ani de la semnare pentru 
consultarea Parlamentului, ceea ce nu lasă timp înainte de sfârșitul actualei legislaturi a PE 
pentru o rezoluție însoțitoare cu drepturi depline privind relațiile UE-Coreea, conform bunei 
tradiții în cazul acordurilor internaționale. Raportoarea recomandă Parlamentului European să 
ia în considerare o rezoluție ulterioară în următoarea legislatură, pentru a prezenta în 
întregime evaluarea sa a implementării acordului-cadru, inclusiv recomandările adresate 
Consiliului și SEAE.

Raportorul regretă că, deși prerogativele statelor membre în procesul de ratificare sunt 
respectate, Consiliul își continuă practica de a întârzia consultarea Parlamentului European, în 
cazul acordurilor-mixte, cum ar fi Acordul-cadru UE-Coreea, până când aproape toate 
parlamentele statelor membre l-au ratificat, în ciuda absenței oricăror prevederi din tratat sau 
a unui alt temei juridic pentru astfel de întârziere.
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Raportorul reamintește că, în conformitate cu articolul 218 alineatul (6) din TFUE, 
Parlamentul European aprobă acordurile internaționale după semnarea lor și înainte ca 
Consiliul să adopte o decizie privind încheierea acestora. Parlamentul poate continua cu o 
procedură de aprobare numai după ce negociatorul UE (Comisia sau Înaltul Reprezentant) 
înaintează Consiliului o propunere de a încheia acordul, iar Consiliul trimite ulterior cererea 
respectivă Parlamentului. În practică, prezentarea unor astfel de propuneri și cereri este 
deseori amânată pentru perioade îndelungate de timp, ceea ce poate face ca poziția Uniunii 
față de țările terțe să pară neclară, și poate slăbi legitimitatea acțiunii externe a Uniunii. Este 
important să subliniem faptul că aprobarea Parlamentului este independent de ratificarea de 
către statele membre și nu trebuie să fie subordonate acesteia. 

2. Evaluare succintă a Acordului-cadru UE-Republica Coreea

În general, raportoarea își exprimă satisfacția privind parteneriatul strategic din 2010 și 
cooperarea politică și economică semnificativă, precum și în ce privește intensificarea 
cooperării în domeniul cultural între UE și Coreea, demonstrată la al șaptelea summit UE-
Coreea, din noiembrie 2013, organizat cu ocazia a 50 de ani de relații diplomatice. 

Importanța relațiilor este subliniată de faptul că Coreea de Sud a fost prima țară din Asia care 
a semnat Acordurile-cadru și de liber-schimb cu UE.

Acordul de liber-schimb UE-Coreea, ce completează Acordul-cadru, a fost semnat în 2010 și 
a intrat în vigoare cu titlu provizoriu în 2011. Raportoarea este de părere că implementarea cu 
titlu provizoriu a acestuia este un succes remarcabil.

Noul acord cadru este bazat pe principii comune, precum egalitatea, respectul reciproc, 
avantajul reciproc, precum și respectarea democrației, statului de drept și a drepturilor omului.

Acordul este acordul global care prevede intensificarea cooperării politice, economice și 
sectoriale în următoarele domenii de politici:

 pacea și securitatea, prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor; 
 schimburile comerciale;
 mediul; 
 energia, știința și tehnologia; 
 buna guvernare; 
 turismul și cultura; 
 migrația; 
 combaterea terorismului, a corupției și a criminalității organizate.
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Acordul va consolida în continuare cooperarea în ceea ce privește identificarea de soluții la 
provocările existente la nivel mondial, domeniu în care atât Coreea, cât și UE joacă un rol din 
ce în ce mai important, ca de exemplu în cadrul G20.

Raportoarea salută capitolul privind amenințările cibernetice, în cadrul căruia colaborarea 
instituită prin acordul-cadru se va dovedi vitală pentru o dezvoltare viitoare sigură a spațiului 
cibernetic.

Un dialog politic regulat consolidat va fi stabilit în conformitate cu termenii acordului, 
inclusiv schimburi continue de delegații între Parlamentul European și Adunarea Națională a 
Republicii Coreea.

Noul acord-cadru va permite Uniunii Europene să-și asume o mai mare responsabilitate și 
influență în Peninsula Coreeană. În acest context, raportoarea ar dori să evidențieze 
cooperarea consolidată în vederea asigurării păcii și securității în peninsulă, inclusiv în 
domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă. Ea salută, de asemenea, un viitor acord 
separat între Coreea și UE, permițându-i acesteia să participe la operațiunile de gestionare a 
crizelor ale UE, fiind prima țară din Asia care face acest lucru 

În sensul faptelor și argumentelor susmenționate, raportoarea recomandă ca Parlamentul să 
aprobe încheierea acordului de către Consiliu în numele UE.


