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Споразумение между правителството на Република Корея и 

Европейската общност за сътрудничество при антиконкурентни 

действия * 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно 

предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение между 

правителството на Република Корея и Европейската общност за сътрудничество 

при антиконкурентни действия (SEC(2007)1731 - C6-0398/2008 – 2008/0004(CNS)) 

(Процедура на консултация) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (SEC(2007)1731), 

– като взе предвид споразумението между правителството на Република Корея и 

Европейската общност за сътрудничество при антиконкурентни действия, 

– като взе предвид членове 83 и 308 от Договора за ЕО, 

– като взе предвид член 300, параграф 3, първа алинея от Договора за ЕО, съобразно 

която Съветът се е консултирал с него (C6-0398/2008), 

– като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7, от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становището 

на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0452/2008), 

1. Одобрява предложението за решение на Съвета във вида, в който е изменено, и 

одобрява сключването на споразумението; 

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-

членки и Република Корея. 



Изменение  1 

Предложение за решение на Съвета  

Съображение 2 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Тъй като взаимното признаване 

на законите за защита на 

конкуренцията между Европейската 

общност и Южна Корея е най-

ефективният начин за справяне с 

антиконкурентното поведение, 

следва да се сведе до минимум 

използването на инструменти за 

защита на търговията (ИЗТ) между 

двете страни. 

 

Изменение  2 

Предложение за решение на Съвета  

Съображение 4 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Споразумението следва да се 

разглежда в контекста на 

цялостната рамка на 

съществуващите споразумения 

между Европейската общност и 

Република Корея, както и 

споразуменията, по които в момента 

текат преговори, по-специално 

преговорите, отнасящи се до 

потенциално споразумение за 

свободна търговия.  

 

 

 

 


