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ANEXĂ 

la 

Propunerea de Decizie a Consiliului 

privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul 

Comitetului de asociere reunit în configurația comerț instituit prin Acordul de asociere 

între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele 

membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte 

 



 

RO 1  RO 

PROIECT 

DECIZIA NR. …./2018 A COMITETULUI DE ASOCIERE UE-UCRAINA REUNIT ÎN 

CONFIGURAȚIA COMERȚ 

din 

privind întocmirea listei de arbitri menționate la articolul 323 alineatul (1) din Acordul de 

asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele 

membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte 

COMITETUL DE ASOCIERE REUNIT ÎN CONFIGURAȚIA COMERȚ, 

având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte
1
, semnat la Bruxelles 

la data de 27 iunie 2014, (denumit în continuare „acordul”) în special articolul 323 alineatul (1) și 

articolul 465 alineatul (3), 

întrucât: 

(1) În conformitate cu articolul 323 alineatul (1) din acord, Comitetul de asociere reunit în 

configurația comerț stabilește, în cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a acordului, o listă 

cu persoane care doresc și sunt în măsură să fie arbitri.  

(2) Uniunea a propus cinci arbitri candidați. Ucraina a propus patru persoane care doresc și sunt în 

măsură să fie arbitri. Uniunea și Ucraina au convenit asupra a cinci persoane care nu sunt 

resortisanți ai niciunei părți, pentru a li se încredința funcția de președinte al unei comisii de 

arbitraj. 

(3) Pentru a evita întârzieri suplimentare în ceea ce privește stabilirea unei liste de persoane care 

doresc și sunt în măsură să fie arbitri și, prin urmare, pentru a asigura funcționarea adecvată a 

acordului și, în special, a capitolului 14 din titlul IV al acestuia, Comitetul de asociere reunit în 

configurația comerț aprobă lista respectivă pe baza propunerilor prezentate. 

(4) Ucraina propune un al cincilea candidat Comitetului de asociere reunit în configurația comerț 

cât mai curând posibil. 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

(1) Lista de persoane care doresc și sunt în măsură să fie arbitri în sensul articolului 323 alineatul 

(1) din Acordul 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, se stabilește ca anexă la 

prezenta decizie. 

(2) Cât mai curând posibil, Ucraina propune Comitetului de asociere reunit în configurația comerț 

un al cincilea candidat care dorește și este în măsură să fie arbitru. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la …, … 

 
Pentru Comitetul de asociere  

reunit în configurația comerț 

 

 Președintele 
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ANEXĂ 

LISTA ARBITRILOR  

MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 323 ALINEATUL (1) DIN ACORD 

Arbitri propuși de Uniunea Europeană: 

(1) Claus-Dieter EHLERMANN  

(2) Giorgio SACERDOTI  

(3) Jacques BOURGEOIS 

(4) Pieter Jan KUIJPER  

(5) Ramon TORRENT 

Arbitri propuși de Ucraina: 

(1) Serhiy HRYSHKO 

(2) Taras KACHKA  

(3) Victor MURAVYOV 

(4) Yuriy RUDYUK 

Președinți selectați de către părți: 

(1) William DAVEY (Statele Unite ale Americii) 

(2) Helge SELAND (Norvegia) 

(3) Maryse ROBERT (Canada) 

(4) Christian HÄBERLI (Elveția) 

(5) Merit JANOW (Statele Unite ale Americii) 


