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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на 
Европейския съюз и на неговите държави членки на Допълнителния протокол 
към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите 
държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с оглед 
отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския
(COM(2014)0042 – C7-0000/2014 – 2014/0019(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2014)0042),

– като взе предвид Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз 
и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна 
(2011/265/ЕС),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 91, член 100, параграф 2, член 167, параграф 3, член 207, както и с член 218, 
параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането 
на ЕС (C7-0000/2014),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия 
(A7-0000/2014),

1. дава своето одобрение за сключването на протокола,

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 
държавите членки и на Република Корея.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 24 септември 2012 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с 
Република Корея за сключване на допълнителен протокол към Споразумението за 
свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една 
страна, и Република Корея, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на 
Хърватия към Европейския съюз („протокола“).  Тези преговори приключиха успешно 
с парафирането на протокола на 8 ноември 2013 г.

Съветът прие две решения:

а) за подписването и временното прилагане на протокола от името на Европейския 
съюз и на неговите държави членки; както и

б) за сключването на протокола от името на Европейския съюз и на неговите държави 
членки. 

В Акта за присъединяване на Хърватия, и по-специално в член 6, параграф 2, втора 
алинея от него, се предвижда, че Съюзът действа и от името на държавите членки.

Бележки на докладчика

Докладчикът приветства „протокола“ към Споразумението за свободна търговия между 
ЕС и Република Корея и счита, че Европейският парламент следва да даде своето 
одобрение. Присъединяването на Хърватия към Европейския съюз трябва да бъде 
отразено в пълна степен в Споразумението за свободна търговия между ЕС и 
Република Корея. 


