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DECIZIA CONSILIULUI

din

privind încheierea Acordului-cadru 

între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, 

și Republica Coreea, pe de altă parte, 

cu excepția chestiunilor legate de readmisie

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 91, 100, 191 

alineatul (4), 207 și 212, coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European1,

                                               
1 JO C …, p. 
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întrucât:

(1) În conformitate cu Decizia Consiliului din 10 mai 20101, Acordul-cadru între Uniunea 

Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte

(denumit în continuare „acordul”), a fost semnat la 10 mai 2010, sub rezerva încheierii sale 

la o dată ulterioară.

(2) Anumite dispoziții ale acordului se referă la readmisie și, prin urmare, intră în domeniul de 

aplicare a părții a treia titlul V din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. O 

decizie separată2 referitoare la aceste dispoziții, care sunt prevăzute la articolul 33 

alineatul (2) din acord, va fi adoptată în paralel cu prezenta decizie.

(3) Acordul ar trebui aprobat în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

                                               
1 Decizia 2013/40/UE a Consiliului din 10 mai 2010 privind semnarea în numele Uniunii 

Europene și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului-cadru între Uniunea Europeană și 
statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (JO L 20, 
23.1.2013, p. 1).

2 JO: de introdus referința publicării deciziei din documentul st5290/14.
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Articolul 1

Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica 

Coreea, pe de altă parte, cu excepția articolului 33 alineatului (2), se aprobă în numele Uniunii.1

Articolul 2

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate prezidează Comitetul 

mixt prevăzut la articolul 44 din acord. Uniunea este reprezentată sau, după caz, Uniunea și statele 

membre sunt reprezentate în Comitetul mixt în funcție de domeniul de aplicare.

Articolul 3

Președintele Consiliului desemnează persoana împuternicită să procedeze, în numele Uniunii, la 

notificarea prevăzută la articolul 49 alineatul (1) din acord2.

                                               
1 Acordul a fost publicat în JO L 20, 23.1.2013, p.2, împreună cu decizia privind semnarea 

acestuia.
2 Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

de către Secretariatul General al Consiliului.
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Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la …, 

Pentru Consiliu

Președintele


