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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, 
Dodatnega protokola k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi 
državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi, da se upošteva pristop 
Hrvaške k Evropski uniji
(COM(2014)0042 – C7-0000/2014 – 2014/0019(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (COM(2014)0042),

– ob upoštevanju Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami 
članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (2011/265/EU),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 91, členoma 
100(2) in 167(3), členom 207 ter členom 218(6)(2)(a)(v) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (C7-0000/2014),

– ob upoštevanju člena 81 in člena 90(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0000/2014),

1. odobri sklenitev Protokola;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Republiki Koreji.
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OBRAZLOŽITEV

Svet je 24. septembra 2012 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja z Republiko Korejo z 
namenom sklenitve Dodatnega protokola k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo 
in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi zaradi upoštevanja 
pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Protokol).  Ta pogajanja 
so se uspešno zaključila s parafiranjem Protokola 8. novembra 2013.

Svet je sprejel sklepa:

(a) o podpisu in začasni uporabi Protokola v imenu Evropske unije in njenih držav članic; ter

(b) o sklenitvi Protokola v imenu Evropske unije in njenih držav članic. 

Akt o pristopu Hrvaške, zlasti člen 6(2)(2), določa, da Unija deluje tudi v imenu držav članic.

Ugotovitve poročevalca

Poročevalec pozdravlja Protokol k Sporazumu o prosti trgovini in meni, da bi Evropski 
parlament moral odobriti njegovo sklenitev. Sporazum o prosti trgovini med EU in Korejo 
mora v celoti odražati pristop Hrvaške k Evropski uniji.


