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ROZHODNUTIE RADY

z ...

o uzavretí Rámcovej dohody

medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane

a Kórejskou republikou na strane druhej,

s výnimkou otázok týkajúcich sa readmisie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 91, 100, 191 ods. 4, 207 

a 212 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a), 

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu1,

                                               
1 Ú. v. EÚ C , , s. .
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keďže:

(1) V súlade s rozhodnutím Rady z 10. mája 20101 bola 10. mája 2010 podpísaná Rámcová 

dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou 

republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“), s výhradou jej neskoršieho uzatvorenia.

(2) Niektoré ustanovenia dohody sa týkajú readmisie, a preto patria do rozsahu pôsobnosti 

hlavy V tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Samostatné rozhodnutie2, ktoré sa 

týka takých ustanovení uvedených v článku 33 ods. 2 dohody, sa prijme súbežne s týmto 

rozhodnutím.

(3) Táto dohoda by sa mala schváliť v mene Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

                                               
1 Rozhodnutie Rady 2013/40/EÚ z 10. mája 2010 o podpise v mene Európskej únie a 

predbežnom vykonávaní Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi 
na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 20, 23.1.2013, s. 1).

2 Ú. v.: vložte prosím odkaz na uverejnenie v úradnom vestníku rozhodnutia nachádzajúceho 
sa v dokumente st 5290/14.
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Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Rámcová dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi 

na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, s výnimkou jej článku 33 ods. 21.

Článok 2

Spoločnému výboru ustanovenému v článku 44 dohody predsedá vysoký predstaviteľ Únie pre 

zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Únia alebo prípadne Únia a členské štáty sú v spoločnom 

výbore zastúpené v závislosti od oblasti.

Článok 3

Predseda Rady určí osobu(-y) splnomocnenú(-é) vydať v mene Únie oznámenie podľa článku 49 

ods. 1 dohody2.

                                               
1 Dohoda je uverejnená v Ú. v. EÚ L 20, 23.1.2013, s. 2 spolu s rozhodnutím o podpise.
2 Deň nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom 

vestníku Európskej únie.



5287/14 TM/mse 4

DGC 1B LIMITE SK

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. 

V ...

Za Radu

predseda


