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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών 
της, του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της 
Κορέας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2012, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διεξαγάγει 
διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Κορέας σχετικά με την υπογραφή ενός πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση («το πρωτόκολλο»).  

Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με τη μονογράφηση του 
πρωτοκόλλου στις 8 Νοεμβρίου 2013. 

Η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει δύο αποφάσεις: 

α) σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της· και 

β) σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κρατών μελών της.  

Η πράξη προσχώρησης της Κροατίας, ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, 
προβλέπει ότι η Ένωση ενεργεί και εξ ονόματος των κρατών μελών. 

Η συνημμένη πρόταση αφορά την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη 
του πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή προτείνει το Συμβούλιο: 

– να συνάψει το πρωτόκολλο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της. 

Προτείνει, επίσης, την παράλληλη έκδοση απόφασης σχετικά με την υπογραφή και την 
προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της.
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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών 
της, του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της 
Κορέας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 167 παράγραφος 3, το άρθρο 207 και το άρθρο 
218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), 

Έχοντας υπόψη την Πράξη Προσχώρησης της Κροατίας, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2 
δεύτερο εδάφιο, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Σύμφωνα με την απόφαση 2013/.../ΕΕ του Συμβουλίου2, το πρόσθετο πρωτόκολλο της 
συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση («το 
πρωτόκολλο») υπεγράφη, με την επιφύλαξη της σύναψής του.  

(2) Το πρωτόκολλο θα πρέπει να εγκριθεί, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 
Το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, 
προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της3.  

Άρθρο 2 
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το(τα) πρόσωπο(-α) που είναι 
αρμόδιο(-α) να καταθέσει(-ουν), εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, την 
πράξη έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου.  

                                                 
1 ΕΕ C […] της […], σ.[…]. 
2 EE L […] της […], σ. […]. 
3 Το κείμενο του πρωτοκόλλου θα δημοσιευτεί μαζί με την απόφαση κατά την υπογραφή του. 
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Άρθρο 3 
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της. 

Βρυξέλλες, 

 Για το Συμβούλιο 
 O Πρόεδρος 


