
5287/14 DG/vmi

DGC 1B LIMITE BG

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 31 януари 2014 г.
(OR. en)

Междуинституционално досие:
2013/0267 (NLE)

5287/14

LIMITE

COASI 6
ASIE 6
PESC 28
COHOM 7
CONOP 4
COTER 1
JAI 16
WTO 13
AGRI 15
ENER 12
TRANS 12
TELECOM 6
ENV 26
EDUC 11

ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ

Относно: РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Рамковото споразумение между 
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 
Република Корея, от друга страна, с изключение на въпросите, свързани с 
обратното приемане
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от …

за сключване на Рамковото споразумение 

между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, 

и Република Корея, от друга страна, 

с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

членове 91 и 100, член 191, параграф 4, членове 207 и 212 във връзка с член 218, параграф 6, 

буква а) от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент1,

                                               
1 ОВ C , , стр. .
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като има предвид, че:

(1) В съответствие с решението на Съвета от 10 май 2010 г.1 Рамковото споразумение 

между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република 

Корея, от друга страна (наричано по-долу "споразумението"), бе подписано на 

10 май 2010 г., при условие за последващото му сключване

(2) Някои разпоредби от споразумението се отнасят до обратното приемане и 

следователно попадат в обхвата на част трета, дял V от Договора за 

функционирането на Европейския съюз. По отношение на тези разпоредби, които се 

съдържат в член 33, параграф 2 от споразумението, успоредно с настоящото решение 

ще бъде прието отделно решение2. 

(3) Споразумението следва да бъде одобрено от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

                                               
1 Решение 2013/40/ЕС на Съвета от 10 май 2010 г. относно подписването от името на

Европейския съюз и временно прилагане на рамковото споразумение между
Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Корея, от
друга страна (OB L 20, 23.1.2013 г., стр. 1).

2 ОВ: моля въведете данните за публикацията на решението в документ st5290/14.
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Член 1

Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една 

страна, и Република Корея, от друга страна, с изключение на член 33, параграф 2 от него, се 

одобрява от името на Съюза1.

Член 2

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 

сигурност председателства Съвместния комитет, предвиден в член 44 от споразумението. 

Съюзът или, в зависимост от случая, Съюзът и държавите членки са представени в 

Съвместния комитет съобразно предмета на обсъжданията.

Член 3

Председателят на Съвета посочва лицето(ата), упълномощено(и) да извърши(ат) от името на 

Съюза нотификацията, предвидена в член 49, параграф 1 от споразумението2.

                                               
1 Споразумението е публикувано в ОВ L 20, 23.1.2013 г., стр. 2, заедно с решението за

подписването му.
2 Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален 

вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.
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Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в на 

За Съвета

Председател


