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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti 
szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz 
történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötésére 
vonatkozó tanácsi határozatjavaslatról
(COM(2014)0042 – C7-0000/2014 – 2014/0019(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2014)0042),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. cikkével, 
100. cikkének (2) bekezdésével, 167 cikkének (3) bekezdésével, 207. cikkével és 218. 
cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban 
előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0000/2014),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A7-0000/2014),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Koreai Köztársaság kormányának és 
parlamentjének.
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INDOKOLÁS

2012. szeptember 24-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen a 
Koreai Köztársasággal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai 
Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Horvátország Európai 
Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: a jegyzőkönyv) megkötéséről.  E tárgyalások 2013. november 8-án a 
jegyzőkönyv parafálásával sikeresen lezárultak.

A Tanács két határozatot fogadott el:

a) a jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról és ideiglenes 
alkalmazásáról; valamint

b) a jegyzőkönyvnek az Európai Unió és a tagállamai nevében történő megkötéséről. 

Horvátország csatlakozási okmánya, különösen annak 6. cikke (2) bekezdésének második 
albekezdése szerint az Unió tagállamai nevében is eljár.

Az előadó észrevételei

Az előadó üdvözli az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvet, 
és úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek meg kellene adnia a beleegyezését. A Horvát 
Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozását figyelembe kell venni az EU–Korea 
szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban.


