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PR_NLE-AP_art90

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody 
medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou 
na strane druhej, s výnimkou otázok týkajúcich sa readmisie
(05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05287/2014),

– so zreteľom na Dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými 
štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (06151/2010),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkami 
91, 100, 191 ods. 4, 207, 212 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0044/2014),

– so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci a na stanovisko Výboru pre 
medzinárodný obchod (A7-0000/2014),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a Kórejskej republiky.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úloha Európskeho parlamentu v tomto procese

Vzťahy medzi EÚ a Kórejskou republikou sú v súčasnosti založené na Rámcovej dohode o 
obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej 
strane a Kórejskou republikou na strane druhej, ktorá nadobudla platnosť v roku 2001.

Európska komisia rokovala o novej rámcovej dohode s Kórejskou republikou po tom, ako 
Rada 7. mája 2008 schválila jej mandát.

Rokovania s Kórejskou republikou boli uzatvorené a text návrhu dohody parafovaný 14. 
októbra 2009. Dohodu obe zmluvné strany podpísali 10. mája 2010 v Soule a rozhodnutie o 
dočasnom vykonávaní dohody schválila Rada v rovnaký deň. 

Komisia predložila 25.  júla 2013 svoj návrh Rade, aby rozhodla o uzatvorení dohody so 
súhlasom Európskeho parlamentu.

Spravodajkyňa konštatuje, že Rada 10. februára 2014 rozhodla o rozdelení uzatvorenia 
dohody do dvoch rozhodnutí a doplnení právneho základu, teda aj o rozdelení postupu 
súhlasu v Európskom parlamente do dvoch častí: hlavnej časti, bez záležitostí týkajúcich sa 
readmisie, a ďalšej časti výhradne o záležitostiach týkajúcich sa readmisie, ktoré podľa 
názoru Rady patria do rozsahu pôsobnosti hlavy V tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie. Samostatný návrh rozhodnutia sa týka článku 33 ods. 2 dohody, a preto je predmetom 
samostatného postup súhlasu. 

Rada tieto dva návrhy rozhodnutí predložila Európskemu parlamentu 12. februára tohto roka.

Spravodajkyňa víta skutočnosť, že všetky postupy ratifikácie na úrovni členských štátov boli 
dokončené k februáru 2014.

Spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad tým, že od podpísania ubehli takmer štyri roky, 
kým bol konzultovaný Parlament, a preto na prijatie plnohodnotného sprievodného uznesenia 
o vzťahoch medzi EÚ a Kóreou, ako býva dobrým zvykom v prípade medzinárodných zmlúv, 
do konca súčasného volebného obdobia EP nezostal čas. Spravodajkyňa navrhuje, aby 
Parlament zvážil následné uznesenie vo svojom ďalšom volebnom období s cieľom 
vypracovať plnohodnotné posúdenie rámcovej dohody vrátane odporúčaní Rade a ESVČ.

Spravodajkyňa rešpektuje právomoci členských štátov v procese ratifikácie a vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že Rada naďalej uplatňuje svoj zvyk oneskorene konzultovať s 
Európskym parlamentom v prípadoch zmiešaných dohôd, ako sú rámcová dohoda medzi EÚ a 
Kóreou, a to dovtedy, kým ju už takmer všetky členské štáty neratifikujú, napriek tomu, že 
neexistujú žiadne ustanovenia zmluvy alebo iný právny základ oprávňujúce na takéto 
oneskorenie.
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Spravodajkyňa pripomína, že v súlade s článkom 218 ods. 6 ZFEÚ Európsky parlament 
udeľuje súhlas s medzinárodnými dohodami po ich podpísaní a pred tým, než Rada prijme 
rozhodnutie o ich uzatvorení. Parlament môže vykonávať postup súhlasu až po tom, čo 
vyjednávač Únie (Komisia alebo vysoký predstaviteľ) predloží Rade návrh na uzatvorenie 
dohody a Rada potom zašle príslušnú žiadosť Parlamentu. V praxi sa predkladanie týchto 
návrhov a žiadostí často oneskorí na dlhý čas, čo môže spôsobiť, že pozícia Únie voči tretím 
krajinám vyzerá nejasná a môže to oslabiť legitímnosť vonkajšej činnosti Únie. Je dôležité 
zdôrazniť, že súhlas Parlamentu je nezávislý od ratifikácie členskými štátmi a nesmie jej byť 
podriadený. 

2. Stručné hodnotenie rámcovej dohody medi EÚ a Kóreou

Vo všeobecnosti spravodajkyňa vyjadruje spokojnosť so strategickým partnerstvom od roku 
2010 a s významnou politickou a hospodárskou, ale aj rastúcou kultúrnu spoluprácu medzi 
EÚ a Kóreou, ako sa preukázalo na siedmom samite EÚ – Kórea v novembra 2013 
organizovanom pri príležitosti 50 výročia nadviazania diplomatických vzťahov. 

Význam vzťahov podčiarkuje skutočnosť, že Južná Kórea bola prvou ázijskou krajinou, ktorá 
podpísala rámcovú dohodu a dohodu o voľnom obchode s EÚ.

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou, ktorá dopĺňa rámcovú dohodu, bola 
podpísaná v roku 2010 a dočasne nadobudla platnosť v roku 2011. Spravodajkyňa súhlasí s 
názorom, že dočasné vykonávanie bolo pozoruhodným úspechom.

Nová rámcová dohoda sa zakladá na spoločných zásadách, akými sú rovnosť, vzájomné 
rešpektovanie, obojstranný prospech, ako aj dodržiavanie zásad demokracie, právneho štátu a 
ľudských práv.

Dohoda zastrešuje posilnenú politickú, hospodársku a odvetvovú spoluprácu v týchto 
politických oblastiach:

 mier a bezpečnosť, predchádzanie konfliktom a krízové riadenie, 
 obchod,
 životné prostredie, 
 energetika, veda a technológia, 
 dobrá správa vecí verejných, 
 cestovný ruch a kultúra, 
 migrácia, 
 boj proti terorizmu, korupcii a organizovanému zločinu. 

Prehĺbi sa ňou spolupráca, pokiaľ ide o reakcie na globálne výzvy, keďže Kórejská republika 
aj EÚ zohrávajú na svetovej scéne (napríklad v rámci zoskupenia G20) čoraz významnejšiu 
úlohu.

Spravodajkyňa víta kapitolu o počítačových hrozbách, kde sa spolupráca na základe rámcovej 
zmluvy ukáže ako rozhodujúca pre bezpečný budúci vývoj kybernetického priestoru.

Podľa podmienok zmluvy sa zriadi pravidelný posilnený politický dialóg vrátane 
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pokračujúcej výmeny delegácií medzi Európskym parlamentom a Národným zhromaždením 
Kórejskej republiky.

Nová rámcová dohoda umožní EÚ prevziať na seba väčšiu zodpovednosť za vývoj na 
Kórejskom polostrove a viac ho ovplyvňovať. V tejto súvislosti by chcela spravodajkyňa 
zdôrazniť význam posilnenej spolupráce pre zaistenie mieru a bezpečnosti na polostrove, a to 
aj v oblasti nešírenia zbraní hromadného ničenia. Spravodajkyňa tiež víta samostatnú budúcu 
dohodu medzi Kóreou a EÚ, ktorá jej umožní zúčastňovať sa na operáciách krízového 
riadenia EÚ, pričom Kórea bude prvou ázijskou krajinou s takouto možnosťou.

Na základe uvedených skutočností a argumentov spravodajkyňa odporúča, aby Parlament 
udelil Rade súhlas s uzatvorením zmluvy v mene EÚ.


