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ACORDURI INTERNAŢIONALE
Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană
și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și
Ucraina, pe de altă parte
Următoarele părți ale Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și
statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, semnate la 21 martie 2014 și la 27 iunie 2014 la
Bruxelles, se vor aplica cu titlu provizoriu în virtutea articolului 4 din deciziile Consiliului privind semnarea și aplicarea
cu titlu provizoriu a acordului (1), a doua astfel cum a fost amendată (2), începând cu data de 1 noiembrie 2014, în
măsura în care acestea reglementează aspecte care intră în sfera de competență a Uniunii:
titlul I;
articolele 4, 5 și 6 din titlul II;
titlul III: articolele 14 și 19;
titlul V: capitolul 1 [cu excepția articolului 338 litera (k) și a articolelor 339 și 342], capitolul 6 [cu excepția artico
lului 361, a articolului 362 alineatul (1) litera (c), a articolului 364 și a articolului 365 literele (a) și (c)], capitolul 7 [cu
excepția articolului 368 alineatul (3) și a articolului 369 (3) literele (a) și (d)], capitolul 12 și capitolul 17 [cu excepția
articolului 404 litera (h)], capitolul 18 [cu excepția articolului 410 litera (b) și a articolului 411], capitolele 20, 26 și 28,
precum și articolele 353 și 428;
titlul VI;
titlul VII [cu excepția articolului 479 alineatul (1)] în măsura în care dispozițiile acestui titlu se limitează la scopul de a
asigura aplicarea cu titlu provizoriu a acordului;
anexa XXVI, anexa XXVII (cu excepția aspectelor nucleare), anexele XXVIII — XXXVI (cu excepția punctului 3 din
anexa XXXII),
anexele XXXVIII — XLI, anexele XLIII și XLIV, precum și protocolul III.
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