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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi 
državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, razen zadev v 
zvezi s ponovnim sprejemom
(05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (05287/2014),

– ob upoštevanju okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami 
članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (06151/2010), 

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členi 91, 100, 191(4), 
207, 212 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (C7-0044/2014),

– ob upoštevanju člena 81 in člena 90(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za mednarodno 
trgovino (A7-0000/2014),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Republiki Koreji.
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OBRAZLOŽITEV

1. Vloga Evropskega parlamenta v tem procesu

Odnose med EU in Republiko Korejo trenutno ureja Okvirni sporazum o trgovini in 
sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter 
Republiko Korejo na drugi strani, ki je začel veljati leta 2001.

Evropska komisija se je z Republiko Korejo pogajala o novem okvirnem sporazumu, po tem, 
ko ji je Svet odobril mandat za to 7. maja 2008.

Pogajanja s Korejo so bila zaključena in besedilo osnutka sporazuma parafirano 
14. oktobra 2009. Strani sta sporazum podpisali 10. maja 2010 v Seulu in Svet je še isti dan 
sprejel sklep o začasni uporabi sporazuma. 

Komisija je 25. julija 2013 vložila predlog sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma po odobritvi 
Evropskega parlamenta.

Poročevalka ugotavlja, da se je Svet 10. februarja 2014 odločil razdeliti sklenitev sporazuma 
na dva sklepa in dodati pravno podlago, s čimer je na dva dela razdelil tudi postopek 
odobritve v Evropskem parlamentu, in sicer na: glavni del, iz katerega so izključene zadeve, 
povezane s ponovnim sprejemom, in del, ki zadeva izključno ponovni sprejem in po mnenju 
Sveta sodi v področje uporabe Naslova V Tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
Ločeni osnutek sklepa zadeva člen 33(2) sporazuma in se zato zanj uporablja ločen postopek 
odobritve. 

Svet je osnutka sklepov posredoval Evropskemu parlamentu 12. februarja letos.

Poročevalka pozdravlja dejstvo, da so bili postopki ratifikacije na ravni držav članic 
zaključeni do februarja 2014.

Obžaluje pa, da je bil Parlament zaprošen za odobritev skoraj štiri leta po podpisu sporazuma, 
zaradi česar sedanji sklic Evropskega parlamenta pred koncem svojega mandata nima dovolj 
časa, da bi pripravil celovito resolucije o odnosih med EU in Korejo, kar je lepa tradicija v 
primeru mednarodnih sporazumov. Poročevalka priporoča Parlamentu, naj razmisli o 
možnosti, da bi naslednji sklic pripravil spremljajočo resolucijo in v njej v celoti predstavil 
svojo oceno izvajanja okvirnega sporazuma, vključno s priporočili Svetu in Evropski službi za 
zunanje delovanje.

Poročevalka sicer spoštuje pristojnosti držav članic v postopkih ratifikacije, vseeno pa 
obžaluje, da Svet pri mešanih sporazumih, kakršen je okvirni sporazum med EU in Korejo, 
nadaljuje s svojo prakso odlašanja s prošnjami za odobritev Parlamenta do trenutka, ko te 
sporazume ratificirajo parlamenti že skoraj vseh držav članic, kljub temu, da takšnega 
odlašanja ne predvideva nobena določba iz pogodb in za to ni nobene druge pravne podlage.
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Poročevalka opozarja, da Evropski parlament v skladu s členom 218(6) PDEU odobri 
sklenitev mednarodnih sporazumov po tem, ko so ti podpisani in preden Svet sprejme sklep o 
njihovi sklenitvi. Parlament lahko postopek odobritve začne šele, ko pogajalec Unije 
(Komisija ali visoki predstavnik) Svetu predloži predlog sklenitve sporazuma, Svet pa nato 
Parlamentu posreduje ustrezno zahtevo. V praksi se posredovanje teh predlogov in zahtev 
pogosto zavleče na daljša obdobja, zaradi česar se utegne zdeti stališče Unije do tretjih držav 
nejasno in kar lahko oslabi legitimnost zunanjega delovanja Unije. Pomembno je poudariti, da 
je odobritev Parlamenta neodvisna od tega, ali države članice ratificirajo sporazum, in se temu 
ne sme podrejati. 

2. Kratka ocena okvirnega sporazuma med EU in Korejo

Poročevalka na splošno izraža zadovoljstvo s strateškim partnerstvom od leta 2010 pa tudi z 
občutnim političnim in gospodarskim ter vedno večjim kulturnim sodelovanjem med EU in 
Korejo, kar se je izkazalo na sedmem vrhunskem srečanju Koreje in EU novembra 2013, ki je 
bilo organizirano ob 50. obletnici diplomatskih odnosov. 

Dejstvo, da je bila Južna Koreja prva azijska država, ki je podpisala okvirni in 
prostotrgovinski sporazum z EU, še poudarja pomen odnosov.

Sporazum o prosti trgovini med EU in Korejo, ki dopolnjuje okvirni sporazum, je bil 
podpisan leta 2010 in je začel začasno veljati leta 2011. Poročevalka se strinja z mnenjem, da 
je bilo začasno izvajanje tega sporazuma izjemen uspeh.

Novi okvirni sporazum temelji na skupnih načelih, kot so enakopravnost, vzajemno 
spoštovanje, obojestranske koristi, spoštovanje demokracije, pravne države in človekovih 
pravic.

Sporazum je vseobsegajoči dogovor, ki krepi politično, gospodarsko in sektorsko sodelovanje 
na naslednjih področjih politik: 

 mir in varnost, preprečevanje konfliktov ter krizno upravljanje, 
 trgovina,
 okolje, 
 energetika, znanost in tehnologija, 
 dobro upravljanje, 
 turizem in kultura, 
 migracije, 
 boj proti terorizmu, korupciji in organiziranemu kriminalu. 

Dodatno bo spodbudil sodelovanje pri odzivanju na svetovne izzive, pri katerem imata tako 
Koreja kot tudi EU čedalje pomembnejšo vlogo, na primer v okviru G20.

Poročevalka pozdravlja poglavje o kibernetskih grožnjah, saj se bo sodelovanje, 
vzpostavljeno z okvirnim sporazumom, izkazalo kot bistveno za varen razvoj kibernetskega 
prostora v prihodnosti.

V okviru sporazuma bo vzpostavljen okrepljen redni politični dialog, ki bo vključeval stalne 
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izmenjave delegacij med Evropskim parlamentom in Narodno skupščino Republike Koreje.

Novi okvirni sporazum bo EU omogočil, da prevzame večjo odgovornost in pridobi večji 
vpliv na Korejskem polotoku. Poročevalka bi želela v zvezi s tem poudariti okrepljeno 
sodelovanje pri zagotavljanju miru in varnosti na polotoku, tudi na področju neširjenja orožja 
za množično uničevanje. Pozdravlja tudi ločeni prihodnji sporazum med EU in Korejo, ki bo 
slednji omogočil, da bo – kot prva azijska država – sodelovala v operacijah EU za krizno 
upravljanje.

Ob upoštevanju navedenih dejstev in utemeljitev poročevalka priporoča Parlamentu, naj 
odobri, da Svet v imenu EU sklene sporazum.


