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WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst 
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, 
anderzijds, met uitzondering van aangelegenheden die verband houden met 
overname
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BESLUIT VAN DE RAAD

van

betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst

tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, 

en de Republiek Korea, anderzijds, 

met uitzondering van aangelegenheden die verband houden met overname

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 91, 

100, 191, lid 4, 207 en 212, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement1,

                                               
1 PB C …
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig het besluit van de Raad van 10 mei 20101 is de kaderovereenkomst tussen 

de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (de 

"overeenkomst"), op 10 mei 2010 ondertekend, onder voorbehoud van sluiting op een later 

tijdstip.

(2) Enkele bepalingen van de overeenkomst hebben betrekking op overname, en vallen 

derhalve binnen de werkingssfeer van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie, derde deel, titel V. Een afzonderlijk besluit2 betreffende die bepalingen, zoals vervat 

in artikel 33, lid 2, van de overeenkomst, zal parallel aan dit besluit worden vastgesteld.

(3) De overeenkomst dient namens de Unie te worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

                                               
1 Besluit 2013/40/EU van de Raad van 10 mei 2010 betreffende de ondertekening namens de 

Europese Unie en de voorlopige toepassing van de kaderovereenkomst tussen de Europese 
Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (PB L 20 van 
23.1.2013, blz. 1).

2 PB: gelieve de publicatiegegevens van het besluit in document st5290/14 in te voegen.
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Artikel 1

De kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek 

Korea, anderzijds, wordt namens de Unie goedgekeurd, met uitzondering van artikel 33, lid 21.

Artikel 2

De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid zit het in 

artikel 44 van de overeenkomst bedoelde Gemengd Comité voor. De Unie of, in voorkomend geval, 

de Unie en de lidstaten, wordt (worden) in het Gemengd Comité afhankelijk van het onderwerp 

vertegenwoordigd.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die bevoegd is (zijn) om namens de Unie 

de in artikel 49, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving te verrichten2.

                                               
1 De overeenkomst is bekendgemaakt in PB L 20 van 23.1.2013, blz. 2, samen met het besluit 

inzake de ondertekening ervan.
2 De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal in het Publicatieblad van de 

Europese Unie worden bekendgemaakt door het secretariaat-generaal van de Raad.
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Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te …, 

Voor de Raad

De voorzitter


