
PR\1022063CS.doc PE529.803v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro mezinárodní obchod

2014/0019(NLE)

5. 3. 2014

***
NÁVRH DOPORUČENÍ

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských 
států Dodatkového protokolu k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou 
Unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně 
druhé s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii
(COM(2014)0042 – C7-0000/2014 – 2014/0019(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Robert Sturdy



PE529.803v02-00 2/6 PR\1022063CS.doc

CS

PR_NLE-AP_art90

Vysvětlivky 

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států 
Dodatkového protokolu k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou Unií a jejími 
členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na 
přistoupení Chorvatska k Evropské unii
(COM(2014)0042 – C7-0000/2014 – 2014/0019(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2014)0042),

– s ohledem na Dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy
na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé (2011/265/EU), 

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 91, čl. 100 
odst. 2, čl. 167 odst. 3, článkem 207 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) 
bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0000/2014),

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0000/2014),

1. uděluje svůj souhlas s uzavřením protokolu;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států a Korejské republiky.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 24. září 2012 Rada pověřila Komisi, aby zahájila jednání s Korejskou republikou za 
účelem uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou Unií 
a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, s ohledem na 
přistoupení Chorvatska k Evropské unii („protokol“). Tato jednání byla úspěšně ukončena 
parafováním protokolu dne 8. listopadu 2013.

Rada přijala dvě rozhodnutí:

a) o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu jménem Evropské unie a jejích členských 
států; a dále

b) o uzavření protokolu jménem Evropské unie a jejích členských států. 

Akt o přistoupení Chorvatska, a zejména čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného aktu 
stanoví, že Unie jedná rovněž jménem členských států.

Poznámky zpravodaje

Zpravodaj vítá „protokol“ k dohodě o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou a je 
přesvědčen, že by Evropský parlament měl poskytnout souhlas. Dohoda o volném obchodu 
mezi EU a Korejskou republikou musí plně zohlednit přistoupení Chorvatska k Evropské unii.


