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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och 
dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med undantag 
för frågor rörande återtagande
(05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (05287/2014),

– med beaktande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena 
sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (06151/2010),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artiklarna 91, 100, 191.4, 207 och 212 samt artikel 218.6 andra stycket a, i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (C7-0044/2014),

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från 
utskottet för internationell handel (A7-0000/2014).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 
Republiken Korea.
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MOTIVERING

1. Europaparlamentets roll i processen

Förbindelserna mellan EU och Republiken Korea bygger för närvarande på det ramavtal om 
handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, 
och Republiken Korea, å andra sidan, som trädde i kraft 2001.

Europeiska kommissionen förhandlade fram ett nytt ramavtal med Republiken Korea efter det 
att rådet den 7 maj 2008 hade godkänt mandatet.

Förhandlingarna med Korea slutfördes och texten till avtalet paraferades den 14 oktober 2009. 
Avtalet undertecknades av båda parterna den 10 maj 2010 i Seoul och beslutet att provisoriskt 
tillämpa avtalet godkändes av rådet samma dag. 

Kommissionen lade den 25 juli 2013 fram sitt förslag till rådets beslut om ingående av avtalet 
med Europaparlamentets godkännande.

Föredraganden noterar rådets beslut av den 10 februari 2014 att dela upp ingåendet av avtalet 
i två beslut och göra tillägg till den rättsliga grunden och därmed också dela upp 
godkännandeförfarandet i Europaparlamentet i två delar: huvuddelen som undantar frågor 
som rör återtagande och en särskild del enbart för frågor som rör återtagande, vilken enligt 
rådet faller inom ramen för tillämpningsområdet i del tre avdelning V i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. Det separata förslaget till beslut hänvisar till artikel 33.2 i 
avtalet och omfattas därför av ett separat godkännandeförfarande. 

Rådet hänsköt de två förslagen till beslut till parlamentet den 12 februari i år.

Föredraganden välkomnar att samtliga ratificeringsförfaranden på medlemsstatsnivå 
slutfördes före februari 2014.

Föredraganden beklagar att det tog nästan fyra år efter undertecknandet av avtalet att höra 
parlamentet, vilket innebar att inget utrymme lämnades för att man under den nuvarande 
valperioden skulle kunna utarbeta en egentlig tillhörande resolution om relationerna mellan 
EU och Korea, vilket är brukligt vid internationella avtal. Föredraganden uppmanar 
parlamentet att överväga en uppföljningsresolution nästa valperiod för att utvärdera 
genomförandet av ramavtalet i sin helhet, inbegripet rekommendationer till rådet och 
utrikestjänsten.

Föredraganden beklagar att rådet, samtidigt som det respekterar medlemsstaternas kompetens 
i samband med ratificeringsprocessen, sin vana trogen fortsätter att förhala samråd med 
Europaparlamentet vid blandade avtal, som i exemplet med ramavtalet mellan EU och Korea, 
till dess att nästan samtliga medlemsstaters parlament har ratificerat det, trots att denna 
försening inte kan motiveras av varken bestämmelser i fördragen eller någon annan rättslig 
grund. 
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Föredraganden påminner om att Europaparlamentet i enlighet med artikel 218.6 i EUF-
fördraget godkänner internationella avtal efter det att de har undertecknats och innan rådet 
antar ett beslut om ingående av dem. Parlamentet kan gå vidare med ett 
godkännandeförfarande först efter det att unionens förhandlare (kommissionen eller den höga 
representanten) har lagt fram ett förslag till rådet att ingå avtalet varpå rådet översänder 
relevant begäran till parlamentet. I praktiken blir detta förfarande ofta försenat en längre tid, 
vilket får till följd att unionens ståndpunkt gentemot tredjeländer verkar otydlig och 
legitimiteten hos unionens yttre åtgärder kan försvagas. Det är viktigt att betona att 
parlamentets samtycke är oberoende av medlemsstaternas ratificering och inte får 
underordnas detta. 

2. Kortfattad utvärdering av ramavtalet mellan EU och Korea. 

Överlag är föredraganden nöjd med det strategiska partnerskapet sedan 2010 och med det 
omfattande politiska, ekonomiska och växande kulturella samarbete mellan EU och Korea 
som uttrycktes under det sjunde toppmötet mellan EU och Korea i november 2013, i samband 
med firandet av 50 år av diplomatiska förbindelser. 

Vikten av förbindelser med Sydkorea understryks av det faktum att Sydkorea var det första 
asiatiska landet som undertecknade ram- och frihandelsavtalen med EU.

Frihandelsavtalet mellan EU och Korea som kompletterar ramavtalet undertecknades 2010 
och trädde i kraft provisoriskt 2011. Föredraganden delar uppfattningen att det provisoriska 
genomförandet var oerhört framgångsrikt.

Det nya ramavtalet bygger på gemensamma principer såsom jämlikhet, ömsesidig respekt och 
ömsesidig nytta, såväl som respekt för demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga 
rättigheter.

Avtalet är det övergripande avtal som lyfter fram politiskt, ekonomiskt och sektoriellt 
samarbete inom följande politikområden:

 fred och säkerhet, konfliktförebyggande och krishantering,  
 handel,
 miljö, 
 energi, vetenskap och teknik, 
 god samhällsstyrning 
 turism och kultur, 
 migration, 
 bekämpning av terrorism, korruption och organiserad brottslighet. 

Avtalet kommer att ytterligare stärka samarbetet när det gäller att ta itu med globala 
utmaningar där både Korea och EU spelar en allt viktigare roll, t.ex. inom ramen för G20.

Föredraganden välkomnar kapitlet om it-hot eftersom det samarbete som införs genom 
ramavtalet kommer visa sig avgörande för en säker framtida utveckling av cyberrymden. 

En förstärkt regelbunden politisk dialog kommer att upprättas inom ramen för avtalet, 
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inbegripet fortsatta delegationsutbyten mellan Europaparlamentet och Republiken Koreas 
nationalförsamling.

Det nya ramavtalet kommer att göra det möjligt för EU att öka både sitt ansvar och sitt 
inflytande på koreanska halvön. Föredraganden vill belysa det förstärkta samarbetets 
betydelse för freden och säkerheten på halvön, inbegripet icke-spridning av 
massförstörelsevapen. Föredraganden välkomnar också ett särskilt framtida avtal mellan 
Korea och EU genom vilket Korea som första asiatiska land ska tillåtas delta i EU:s 
krishanteringsinsatser.

Mot bakgrund av ovan nämnda fakta och argument rekommenderar föredraganden att 
parlamentet godkänner att rådet ingår avtalet på EU:s vägnar.


