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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT,

milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja 
selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu 
lisaprotokolli (millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga) 
sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel
COM(2014)0042 – C7-0000/2014 – 2014/0019(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2014)0042),

– võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea 
Vabariigi vahelist vabakaubanduslepingut (2011/265/EU),

– võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 91, artikli 100 lõikele 2, artikli 167 lõikele 3, artiklile 
207 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C7-0000/2014),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A7-0000/2014),

1. annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Korea Vabariigi 
valitsusele.
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SELETUSKIRI

24. septembril 2012. aastal volitas nõukogu komisjoni alustama Korea Vabariigiga 
läbirääkimisi ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea 
Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu lisaprotokolli (millega võetakse arvesse Horvaatia 
ühinemist Euroopa Liiduga) sõlmimise üle (edaspidi „protokoll”). Kõnealused läbirääkimised 
lõppesid protokolli parafeerimisega 8. novembril 2013. 

Nõukogu on vastu võtnud järgmised kaks otsust:

a) protokolli allkirjastamise ning ajutise kohaldamise kohta Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide nimel, ning

b) protokolli sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel. 

Horvaatia ühinemisakti, eriti selle artikli 6 lõike 2 teise lõiguga nähakse ette, et Liit tegutseb 
ka liikmesriikide nimel.

Raportööri tähelepanekud

Raportöör väljendab heameelt ELi ja Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu 
protokolli sõlmimise üle ning arvab, et Euroopa Parlament peaks sellele oma nõusoleku 
andma. Horvaatia ühinemine Euroopa Liiduga peab täiel määral kajastuma ELi ja Korea 
Vabariigi vahelises vabakaubanduslepingus. 


