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TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI
Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir
Ukrainos asociacijos susitarimo laikino taikymo
Toliau nurodytos 2014 m. kovo 21 d. ir 2014 m. birželio 27 d. Briuselyje pasirašyto Europos Sąjungos ir Europos
atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo dalys pagal Tarybos sprendimų dėl
Susitarimo pasirašymo ir laikino taikymo (1) (antrasis sprendimas – su padarytais pakeitimais (2)) 4 straipsnį bus laikinai
taikomos nuo 2014 m. lapkričio 1 d. tiek, kiek jos apima Sąjungos kompetencijai priklausančius klausimus:
I antraštinė dalis;
II antraštinės dalies 4, 5 ir 6 straipsniai;
III antraštinės dalies 14 ir 19 straipsniai;
V antraštinės dalies 1 skyrius (išskyrus 338 straipsnio k punktą, 339 ir 342 straipsnius), 6 skyrius (išskyrus 361 straipsnį,
362 straipsnio 1 dalies c punktą, 364 straipsnį ir 365 straipsnio a ir c punktus), 7 skyrius (išskyrus 368 straipsnio 3 dalį
ir 369 straipsnio a ir d punktus (3)), 12 ir 17 skyriai (išskyrus 404 straipsnio h punktą), 18 skyrius (išskyrus 410 straips
nio b punktą ir 411 straipsnį), 20, 26 bei 28 skyriai ir 353 bei 428 straipsniai;
VI antraštinė dalis;
VII antraštinė dalis (išskyrus 479 straipsnio 1 dalį) tiek, kiek šios antraštinės dalies nuostatos yra būtinos šio Susitarimo
laikinam taikymui užtikrinti;
XXVI priedas, XXVII priedas (išskyrus branduolinius klausimus), XXVIII–XXXVI priedai (išskyrus XXXII priedo 3 punktą),
XXXVIII–XLI priedai, XLIII ir XLIV priedai bei III protokolas.

(1) OL L 161, 2014 5 29, p. 1.
OL L 278, 2014 9 20, p. 1.
(2) OL L 289, 2014 10 3, p. 1.
(3) 369 straipsnio c punkte esanti nuoroda į „finansavimo strategijų, kurios skirtos priežiūrai, pajėgumų suvaržymams ir trūkstamų jungčių
infrastruktūrai, rengimą“ nesukuria valstybės narėms jokių finansavimo pareigų.

