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RÅDETS BESLUT 

av den

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

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 91, 100, 

191.4, 207 och 212 jämförda med artikel 218.6 a, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets1 godkännande, och

                                               
1 EUT C , , s. .
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av följande skäl:

(1) I enlighet med rådets beslut av den 10 maj 20101 undertecknades ramavtalet mellan 

Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra 

sidan (nedan kallat avtalet) den 10 maj 2010, med förbehåll för att det ingås vid en senare 

tidpunkt.

(2) Vissa bestämmelser i avtalet gäller återtagande och omfattas därför av avdelning V 

i tredje delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett separat beslut2 om 

dessa bestämmelser, som återfinns i artikel 33.2 i avtalet, kommer att antas parallellt med 

det här beslutet.

(3) Avtalet bör godkännas på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                               
1 Rådets beslut 2013/40/EU av den 10 maj 2010 om undertecknande, på Europeiska unionens 

vägnar, och om provisorisk tillämpning av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan
(EUT L 20, 23.1.2013, s. 1).

2 EUT: Vänligen EUT-hänvisning för beslutet som anges i dokument st5290/14.
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Artikel 1

Ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, 

å andra sidan, med undantag för artikel 33.2, godkänns härmed på unionens vägnar1.

Artikel 2

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska utöva ordförandeskapet för 

den gemensamma kommitté som anges i artikel 44 i avtalet. Unionen eller, i förekommande fall, 

unionen och medlemsstaterna, ska företrädas i den gemensamma kommittén beroende på vilket 

ämne som diskuteras.

Artikel 3

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar göra den 

anmälan som anges i artikel 49.1 i avtalet2.

                                               
1 Avtalet har offentliggjorts i EUT L 20, 23.1.2013, s. 2, tillsammans med beslutet om 

undertecknande
2 Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets genrealsekretariat 

i Europeiska unionens officiella tidning.
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Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i 

På rådets vägnar

Ordförande


