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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Брюксел, 15 април 2013 г.

Доклад на делегацията на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи относно бежанците от Сирия в Йордания 

Ръководител на делегацията: Хуан Фернандо ЛОПЕС АГИЛАР 

1. Доклад относно посещението

Делегация от четирима членове на ЕП (виж списъка в Приложение I) посети Йордания 
от 11 до 14 февруари 2013 г., за да направи оценка на ситуацията с бежанците от Сирия.
Задачата на делегацията беше да се установят предизвикателствата, пред които са 
изправени съседните на Сирия държави, и по-специално Йордания, с оглед на вълната 
от бежанци в резултат от политическите вълнения в Сирия, и да се направи оценка на 
условията на живот на бежанците в Йордания.
Делегацията имаше възможността да посети най-големия бежански лагер в Йордания и 
два центъра за регистрация, както и да провери ситуацията на гранично-
пропускателните пунктове със Сирия и в транзитните центрове. Имаше възможността 
да се срещне със сирийски бежанци, живеещи в бежански лагери или в градски 
условия. Делегацията проведе и задълбочени разговори с йорданските власти, 
посланици, международни и неправителствени организации, работещи в Йордания, с 
цел да се направи оценка на ситуацията и на помощта, която институциите на ЕС могат 
да предоставят на правителствените и неправителствените участници за 
преодоляването на тези изключителни предизвикателства. 
Накрая беше организирана пресконференция и посещението на делегация беше широко 
отразено в медиите.

2. Положение на сирийските бежанци в Йордания

Кризата в Сирия започна през март 2011 г. и оттогава хуманитарната криза продължава 
да се задълбочава. Броят на хората, засегнати от сирийската криза, е приблизително 4 
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милиона, а броят на разселените лица — близо 2 милиона1. По-голямата част от 
засегнатото население е било вътрешно разселено преди да бъде принудено да премине 
през граница в по-безопасни зони в Йордания, Ливан, Ирак, Египет и Турция. Според 
ВКБООН повече от половината от регистрираните сирийски бежанци в тези държави са 
деца, 39 % на възраст по единадесет години. Начело на една пета от домакинствата се 
намират жени. Близо 90 % от сирийските бежанци са пристигнали през 2012. Рекорден 
брой бежанци са пресекли границата с Йордания и сирийското население в Йордания се 
изчислява на близо 250 000 регистрирани лица. Според правителството обаче цифрите 
са по-високи. Най-големият бежански лагер е лагерът Заатри. ВКБООН работи с 
правителството на Йордания и с други партньори за подготовка на още един голям 
бежански лагер, известен като лагера Халабат, който трябваше да бъде отворен в края 
на февруари, но все още не функционира. Първоначално в лагера ще бъдат настанени 
до пет хиляди души, като се планира капацитетът му да нарасне до 30 000. Въпреки 
това мнозинството от сирийските бежанци (близо 80 %) живеят в градски общности, а 
по време на посещението на делегацията близо 49 000 души очакваха да бъдат 
регистрирани. В хода на посещението на делегацията средният брой на пристигащите 
достигна средно 2 100 души, пресичащи границата на ден, най-вече през нощта, като 
беше достигнат връх от над 3 500 души, пресекли границата за една нощ. ВКБООН 
засилва капацитета си за регистрация, за да обработи чакащите за регистрация и 
подновяване на сертификати и за да се намали на един месец срокът на изчакване от 
първия контакт с ВКБООН до регистрацията. Въпреки това не всички бежанци се 
регистрират във ВКБООН и точният им брой остава несигурен. Най-голямата 
загриженост е свързана със средната възраст и пола на бежанците. Повечето от тях са 
жени и деца, тъй като в много от случаите мъжете остават в Сирия. 
До момента ВКБООН не е призовал за мащабно презаселване на граждани на Сирия, 
разселени поради конфликта. От друга страна, Върховният комисариат призова за 
спешно презаселване на определени конкретни категории бежанци, разселени поради 
конфликта, а именно тези, които се намират в особено уязвимо положение и за които 
нямат реалистична перспектива да се завърнат по домовете си в краткосрочен и 
средносрочен план. Общият признат дял на лицата, ползващи се с международна 
закрила, е 93 %, като държавите с най-голям дял сред държавите членки са Германия и 
Швеция. Понастоящем в ЕС като че ли съществува общ консенсус между държавите 
членки, че сирийските граждани не трябва да бъдат връщани в Сирия.

3. Посещение в лагера Заатри

Делегацията посети бежанския лагер Заатри, който е най-големият лагер в Йордания.
Лагерът е изграден през юли 2012 г. След първите транзитни лагери в отговор на 
сирийската криза Заатри е първият целенасочено изграден лагер, предвиден за по-
дългосрочно използване. Лагерът е изграден много бързо, като голямо 
предизвикателство се оказват почвените условия. Тъй като територията е пустинна, 
пясъкът и прахът силно затрудняват условията за живот. Суровите зимни условия 
влошават положението за бежанците и т.нар. „зимно приспособяване“ на лагера става 
приоритет. Разходите по стопанисването на лагера са много високи, особено що се 

                                               
1 Данните и цифрите се променят ежедневно. Всички данни в доклада се отнасят за периода преди 
посещението на делегацията, т.е. началото на февруари 2013 г.
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отнася до отводняването, поставянето на настилка и осигуряването на подходяща за 
живеене почвена настилка. Други предизвикателства са свързани с транспорта, 
логистиката и водоснабдяването. Възниква голямо несъответствие по отношение на 
броя на бежанците в лагера. Йорданските власти посочват цифри от около 100 000 
бежанци, приютени в лагера, докато ВКБООН твърди, че броят на бежанците, живеещи 
в лагера към момента на посещението на делегацията, е приблизително 70 000 души. 
Причината за това голямо несъответствие се приписва на факта, че властите броят 
хората, които влизат в лагера и се регистрират, но тъй като лагерът е отворен, много 
хора го напускат и понякога по-късно се връщат, така че някои хора са преброени два 
пъти или броят на хората, които напускат не се регистрира.
В лагера живеят само сирийци — 99 % сунити, основно жени и деца. Повечето от тях 
живеят в палатки, но близо 450 семейства са настанени в сглобяеми контейнери. По 
време на посещението се очакваха 3 000 нови каравани, а за в бъдеще се планира 
преместването в каравани на всички настанени в лагера лица.
В лагера работят 38 НПО (като УНИЦЕФ, СПП, ВКБООН, НСБ, МОМ, Федералната 
агенция за техническа помощ при кризи (ФАТПК), „Спасете децата“, MDM, IRD и 
ACTED) и те отговарят за различни услуги. В лагера се покриват основните нужди на 
хората като храна, палатки, одеяла, хигиенно-санитарни услуги, образование, здравни 
грижи и др. ВКБООН твърди, че условията в лагера Заатри са много добри в сравнение 
с други бежански лагери по света, но е необходимо международната общност да 
изпълни ангажиментите си и да предостави обещаната помощ, за да може да продължи 
осигуряването на тези услуги.
Тъй като това е едно от най-големите струпвания на хора в Йордания, сигурността в 
лагера е проблем. Основната загриженост е свързана с браковете с непълнолетни, 
трафика и разпределението на храна, където положението е по-напрегнато от януари 
2013 г. с няколко епизодични протести, бунтове и хвърляне на камъни. Понастоящем в 
лагера Заатри няма постоянно полицейско присъствие и в изключителни ситуации 
правото и редът се възстановяват от йорданските военни сили. 
За да се гарантира сигурността, управлението на лагера наскоро е преминало от 
благотворителната организация на хашемитите към Дирекцията по обществена 
сигурност (ДОС).

4. Бежанци в градовете

80 % от сирийските бежанци живеят в градски общности. Делегацията се срещна с 
някои сирийски семейства бежанци в Мафрак. Повечето от тях са стигнали до 
границата след няколкодневен преход и след като са пресекли границата, първо са били 
прехвърлени в транзитни центрове за настаняване, а след това са преместени в градски 
общности. Разговорите с бежанците показаха, че за тях най-важно е да могат се върнат 
в своята страна и по домове си възможно най-скоро. Тази нужда е още по-голяма 
поради факта, че много семейства са разделени, тъй като членове на семействата 
(повечето мъже) са все още в Сирия. 

На бежанците в градовете са осигурени парична помощи, за да покриват основните си 
нужди, като например разходи за наем. Според големината си семействата получават 
между 50 и 120 йордански динара (70—170 ЩД) месечно. В допълнение и за да се 
могат да се справят със зимата, семействата получават допълнителни средства за 
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закупуване на гориво, зимни дрехи и още одеяла. През последните месеци обаче 
нуждите на бежанците в градовете са се увеличили и много от бежанците, с които се 
срещна делегацията, са безработни или имат работа с много ниско заплащане, 
недостатъчно за издръжката им. Те се оплакват от увеличените разходи за наем и 
гориво. В много от случаите няколко семейства делят един апартамент, а понякога 
зависят от щедростта на йорданските си съседи. Някои от децата, с които се срещна 
делегацията, не посещават училище, защото семейството им още не регистрирано в 
регистрационния център.

Тази ситуация има значителни последици върху местната инфраструктура, по-
специално в здравеопазването и образованието. Координирането на помощта за 
бежанците в градовете, се оказва голямо предизвикателство, особено поради различни 
инициативи на общността, и поради факта, че персоналът, ангажиран с хората, които в 
много от случаите живеят в отдалечени райони, до който невинаги се стига лесно, е по-
малко. Много от инициативите на общността са в ход.

За да се получи ясна представа за броя на бежанците, заселили се в градовете, 
Йорданското правителство е помолило бежанците, живеещи извън лагерите да се 
регистрират в полицейските служби. След тази регистрация бежанците получават 
карта, която се използва за редица услуги. Към момента на посещението вече бяха 
регистрирани 147 000 души.

5. Посещение на регистрационните центрове

Делегацията посети регистрационния център в Аман, управляван от ВКБООН, както и 
новия регистрационен център на ВКБООН в Ирбид, открит само три дни по-рано.
Интервютата продължават около 20 минути. Регистрираните лица получават 
удостоверение, което им помага за намирането на подслон, финансова и медицинска 
помощ и достъп до училище за децата. Основният момент е, че това удостоверение 
осигурява на регистрираните лица закрила от депортиране. С него хората получават 
достъп до безплатно медицинско лечение, училище, комунални услуги, консултации и 
някои специални услуги, като например правни съвети. Удостоверението е валидно 6 
месеца, след което се подновява. В случай че бежанците не се явят за подновяване на 
удостоверенията, последните се деактивират. Тази система позволява на ВКБООН да 
разполага с точна информация за ситуацията с бежанците, търсещи помощ.
Новият център в Ирбид е отворен с цел възможността за регистрация да бъде по-близо 
до границата и да се улесни регистрацията. Макар центърът да е съвсем наскоро 
отворен, тълпа от хора вече се събираше пред вратата в очакване да бъдат 
регистрирани. Този център дава приоритет на уязвими лица и регистрира около 500 
души на ден, но целта е капацитетът му да се удвои в близко бъдеще. Периодът на 
изчакване за регистрация е бил 9 месеца, но целта с новия център е чакането да се 
намали до 2 месеца.

6. Посещение на гранични пунктове и транзитни центрове
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Делегацията посети транзитния център в Мафрак, който се управлява от МОМ. 
Йорданските въоръжени сили водят в този център лица, които са влезли на територията 
на страната незаконно. След като са събрани от армията в центрове по границата, 
където са преминали проверка и са получили храна, бежанците се прехвърлят в 
транзитния център с автобус на армията или на МОМ. При пристигането си те се 
регистрират, вземат се картите им за самоличност и те получават разписка и копие от 
картата си за самоличност. След това повечето бежанци се прехвърлят в лагера Заатри. 
Освен това ежедневно в транзитните центрове пристигат ранени хора, особено през 
нощта.
След транзитния център делегацията имаше възможността да посети щаба на 
граничната охрана, включително и центъра за наблюдение, който контролира с камери 
повече от 50 км от границата между Йордания и Сирия. Делегацията стана свидетел на 
редовна проверка на камион от сирийската страна на границата, превозващ хора до 
границата. И накрая делегацията посети граничния пункт Тнебе, където имаше 
възможността да наблюдава преминаването на границата. Тук МОМ участва активно в 
осигуряването на животоспасителна намеса и извънредна помощ, което включва, наред 
с другото, хуманитарна евакуация, помощ при пристигането и по-нататъшно 
транспортиране.

7. Срещи с йорданските власти и с посланици

Делегацията се срещна с високопоставени представители на министерствата, 
отговарящи за ситуацията с бежанците, а именно министерството на външните работи, 
министерството за планиране и международно сътрудничество и министерството на 
вътрешните работи.
Йорданските власти подчертаха образцовите отношения между Йордания и ЕС 
благодарение на отличното партньорство, което е позволило постепенен напредък по 
отношение на сигурността и стабилността в Йордания, и благодарение на финансовата 
подкрепа на ЕС. В Йордания се състояха парламентарните избори само няколко 
седмици преди пристигането на делегацията (23 януари 2013 г.). Правителството 
подчерта, че вълната от бежанци от Сирия буди реална тревога и има голямо отражение 
в Йордания по отношение на икономиката, околната среда и сигурността, както и 
голяма тежест за сектора на образованието. Властите изразиха тревога, че на Йордания 
може да се наложи да приеме 1 милион бежанци до края на 2013 г.
Към момента бежанците представляват 5 % от йорданското население и могат да 
достигнат 15 % до края на 2013 г. Министерството на външните работи изрази също 
така тревога, че такова увеличение на броя на бежанците може да влоши етническото 
напрежение и да има последици за Йордания. Според властите в региона и извън 
Йордания са необходими нови лагери, за да се подпомогне настаняването на 
бежанците. Като изказваха съжаление, че до момента не може да се постигне мирно 
решение на сирийския конфликт, йорданските власти се противопоставиха категорично 
на евентуална военна намеса и отбелязаха, че все още се надяват на политическо 
решение и на преходен механизъм.
Министерството на външните работи подчерта политиката на отворени врати на 
Йордания и факта, че не е извършвано експулсиране или връщане в Сирия. 
Министерството потвърди, че Йордания не възнамерява да затвори границите за 
сирийски бежанци. И все пак Йордания е достигнала максималния си капацитет за 
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приемане на бежанци и без да получи помощ няма да може да осигури на бежанците 
необходимото качество на услугите. Беше подчертано, че това следва да е споделена 
задача и че международната общност трябва да поеме своята отговорност.
МПМР е изготвило план за реакция по отношение на сирийските бежанци в 
сътрудничество с всички отговорни за различните услуги министерства и шестте 
агенции на ООН. В плана се посочват нуждите (като подслон, храна, образование, 
здравеопазване и др.) и осигурените услуги. За този план МПМР получава подкрепа от 
междуправителствен координационен комитет и изпълнява ролята на координатор на 
плана за реакция, като се съсредоточава върху икономическите и социалните аспекти.
Министерството на вътрешните работи подчерта, че е необходим много по-голям 
ресурс за поддържане на сигурността, по-специално социалната сигурност и закрилата 
на семействата и жените бежанки. Бюджетът е недостатъчен за покриване на тези 
нужди. През декември 2012 г. започна диалога за миграция, мобилност и сигурност 
между ЕС и Йордания в рамките на Глобалния подход към миграцията и мобилността. 
Министерството на вътрешните работи отбеляза, че ако вълната продължи да бъде 
толкова голяма или дори по-голяма, както се очаква, няма да е възможно приемането на 
бежанците в съществуващите центрове. В такъв случай може да се наложи да се 
потърсят нови местоположения, по-близо до границата, където могат да се построят 
нови центрове за настаняване на бежанци.
Членовете на делегацията имаха двустранни срещи с посланиците на съответните 
държави в Йордания, за да получат по-задълбочено разбиране за ситуацията в страната.

8. Срещи с международни организации и НПО

Делегацията имаше срещи и брифинги с представители на ВКБООН и с 
хуманитарните експерти на ГД „Хуманитарна помощ“, които също така 
придружаваха членовете на делегацията по време на посещенията им на място. 
Освен това делегацията се срещна с редица организации, работещи в бежанския 
лагер Заатри, а именно УНИЦЕФ, СПП, НСБ, МОМ, ФАТПК, „Спасете децата“, 
MDM, IRD и ACTED. Организациите споделиха загрижеността си по отношение на 
липсата на финансиране и необходимостта от по-нататъшна подкрепа за текущите 
дейности в техните съответни области на действие. Липсата на сигурност, що се 
отнася до бъдещото финансиране, затруднява планирането. Организациите 
повдигнаха и въпроса за граничната полиция и необходимостта от достъп до 
границата, тъй като повечето бежанци не отсядат в лагерите. Организациите 
подчертаха също така необходимостта да се пристъпи към организирането на план за 
подготовка за извънредни ситуации, за да имат готовност за справяне с най-лошия 
сценарий, който изглежда неизбежен. При разговорите стана ясна и нуждата от 
засилено сътрудничество. Някои координационни дейности са текущи, като се 
опитват да привлекат и нетрадиционни донори и да разширят междусекторната и 
тематичната координация, но предизвикателството е да се постигне по-висока степен 
на координираност, както и да се осигури координация по границата. Координация е 
нужна и между йорданските власти и агенциите, които работят на място.
Делегацията се срещна и с представители на Йорданския червен полумесец, 
Международната федерация на червения кръст и червения полумесец и 
Международния комитет на червения кръст. Червеният кръст не участва в 
управлението на лагерите, а е насочен по-скоро към местната общност. Дейността му е 
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съсредоточена в регистрация, осигуряване на храна и на нехранителни продукти, както 
и на парична помощ. 

9. Заключения

Делегацията на ЕП:

1. е изключително загрижена за хуманитарната криза в Сирия и сериозните 
затруднения, която тя създава в съседните държави;

2. оценява усилията и солидарността на йорданските власти и щедростта на 
йорданското население в подкрепа на бежанците от Сирия, както и всяка форма 
на помощ, предоставена от другите съседни на Сирия държави;

3. оценява усилията на международната общност да помогне на Йордания в 
осигуряването на необходимата помощ за бежанците;

4. счита обаче, че капацитетът за приемане на бежанци на Йордания е почти 
изчерпан и че нейните ограничените ресурси — без финансовата подкрепа на 
международната общност, ЕС и държавите членки — са недостатъчни за 
посрещане на основните нужди на растящия брой бежанци, влизащи в страната;

5. поради това подчертава отговорността на международна общност, ЕС и 
държавите членки и ги призовава да продължат да осигуряват подкрепа за 
справяне с тази изключителна хуманитарна криза;

6. настоятелно призовава йорданските власти да оставят границите отворени за 
всички бежанци от Сирия, така че те да могат да влязат в Йордания и да 
потърсят закрила;

7. изразява увереност, че споделянето на тежестта между съседните арабски 
държави е от изключително значение за правилното управление на кризата в 
средносрочен план;

8. като дългосрочно решение счита, че създаването на регионална програма за 
закрила, която да се разшири към други държави в региона, следва да бъде 
приоритет;

9. подчертава необходимостта от увеличаване на сътрудничеството между големия 
брой работещи на място участници, а именно йорданските власти, 
международните организации и НПО, включително координация по границата;

10. кани всички участници да насочат усилията си за достигане до всички хора в 
нужда, където и да се намират те на територията на държавата, по-специално 
бежанците в градовете, които остават по-незабелязани в сравнение с 
настанените в лагери;
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11 приканва йорданските власти и международната общност да установят 
върховенство на закона в лагера Заатри, за да защитят най-уязвимите и да 
предотвратят всякакво насилие или престъпност;

12. приканва йорданските власти да предоставят на хуманитарните работници и 
организации достъп до границата; счита, че протоколите за помощ и 
наблюдение на границата биха имали добавена стойност в този смисъл.
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ПРИЛОЖЕНИЕ І: ОКОНЧАТЕЛНА ПРОГРАМА НА 
ДЕЛЕГАЦИЯТА

Понеделник, 11 февруари 2013 г.

Възможни полети от Брюксел до Аман (през Берлин) на 11 февруари:
SN2581  BRU/TXL   09:55 11:20  
RJ122  TXL/AMM   14:40 20:45  

20:45 - 21:30 Трансфер с автобус от летището до хотела1

21:30 Самостоятелна вечеря.

Вторник, 12 февруари 2013 г.

8:00 Среща в лобито на хотела. 

8:05 - 8:15 Трансфер с автобус до мястото на срещата2

8:30 - 9:30 Среща с помощник-представителя на ВКБООН, Пол Стромберг, и 
посещение на регистрационни център в Аман, придружени от 
Дейвис Камау, служител по регистрацията.

9:30 - 10:30 Трансфер с автобус до Ал Мафрак

10:45 - 14:00 Посещение на бежанския лагер Заатри, придружавани от г-жа 
Майра Сабонжи, служител по защитата на бежанци на ВКБООН.
Програма в лагера: 

— полк. Захер Абушихаб — Отдел за сирийските бежанци в лагера 
(ОСБЛ), и г-н Махмуд ал-Амуш — ръководител на йорданската 
благотворителната организация Hashemite в лагера; 
— среща с ръководителката на бринфингите в лагера за ВКБООН —
г-жа Айрис Блом;
— среща със сирийски бежанци (служителката на ВКБООН за 
услуги на ниво общност, Силвия Анжеми)
— Разпределителното звено на Световната програма по прехрана 
(СПП) в лагера, брифинг от Джонатан Кампбел, Координатор при 
извънредни ситуации; 
— посещение в УНИЦЕФ, брифинг от Доминик Хайд;
— среща с международни организации, работещи в лагера Заатри 

(УНЦЕФ, СПП, ВКБООН, Норвежкия съвет за бежанците (НСБ), 
МОМ, ФАТПК, „Спасете децата“, MDM, IRD, ACTED). 

14:00 - 14:30 Трансфер с автобус до Мафрак — брифинг от старши координатора 
на място, Фолкер Шимел, и обяд (самостоятелна организация).

14:30 - 15:15 Посещение на семейство на сирийски бежанци, настанено в 
Мафрак.

                                               
1 Хотел „Четири сезона“ в Аман, улица Ал Кинди, 5-та зона, Джабал Аман
2 Офиса на ВКБООН в Аман, ул. „Абдул Кареем ал-Азех“ № 5, Деир Гбар, Аман
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15:15 - 16:00 Посещение на транзитното съоръжение в Мафрак, придружени от г-
н Халед Такайнех, МОМ.

16:00 - 17:15 Трансфер с автобус и посещение на щаба на граничната охрана.

17:15 - 17:30 Трансфер с автобус до Тнебе.

17:30 - 18:15 Посещение на граничния пункт на Тнебе, придружавани от г-н 
Халед Такайнех, МОМ.

18:15 - 20:00 Трансфер с автобус до хотела и заключителна среща с 
хуманитарния експерт на ГД „Хуманитарна помощ“, Карлос Афонсо, 
Служба за регионална подкрепа на ГД „Хуманитарна помощ“, 
Европейска комисия

20:00 Трансфер с автобус до хотела и организиране на индивидуална 
вечеря.

Сряда, 13 февруари 2013 г.

8:00 Среща в лобито на хотела. 

8:05 – 9:30 Трансфер с автобус до Ирбид.

9:30 – 10:30 Посещение на новооткрития регистрационен център на ВКБООН в 
Ирбид. Брифинг от служителя по регистрациите и старши 
координатора на място, придружавани от Насеер ЕЛ-НАБИСЛИ, 
помощник-служител по регистрациите.

11:00 - 12:30 Трансфер с автобус до мястото за срещи в Аман1

12:30 - 13:30 Пресконференция

13:30 - 14:30 Обяд (индивидуална организация)

14:30 - 15:00 Среща с посланиците на Австрия, Нидерландия, Румъния и Испания

15:30 – 16.00 Среща с негово превъзходителство г-н Мохамед-Али Дахер, 
Генерален секретар на Министерството на външните работи2

16.30 - 17.30 Среща с негово превъзходителство г-н Салех Карабшех, Генерален 
секретар на Министерството за планиране и международно 
сътрудничество3

17:30 - 18:15 Среща с негово превъзходителство г-Н Самех ал-Маджали, 
Генерален секретар на Министерството на вътрешните работи4

18:15 – 18:30 Трансфер с автобус до мястото на срещата.

18:30 - 19:30 Среща с организацията на йорданския червен полумесец, 
Международната федерация на червения кръст и червения 
полумесец и с Международния комитет на червения кръст5

19:30 - 19:50 Трансфер с автобус до хотела.

19:50 Самостоятелна вечеря.

                                               
1 ул. „Принсес Басма“, Северен Абдоун, Аман.
2 Airport Road, Аман 11180
3 Джабал Аман, 3-та зона, ул. „Захара“, 1-ва пресечка в дясно, Аман 11118.
4 Зона „Ал Даклях“ — ул. „Куийн Ноор“
5 Йордански червен полумесец, ул. „Принс Хасан“, Ал Ашрафях, Аман.
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Четвъртък, 14 февруари 2013 г.

8:30 - 9:30 Трансфер с автобус до летището.

Самостоятелно връщане на 14 февруари

Възможни полети от Аман до Брюксел (през Берлин):
RJ121  AMM/TXL   11:20 13:55  
SN2586  TXL/BRU   17:15 18:35
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ: СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ

Членове на ЕП 

Хуан Фернандо ЛОПЕС АГИЛАР (S&D, ES) — Ръководител на делегацията 
Юдит САРГЕНТИНИ, Verts/ALE-NL
Хуберт ПИРКЕР, PPE-AT
Мариан-Жан МАРИНЕСКУ, PPE-RO

Служители на политическите групи

Андрис ПЕТЕРСОНС, PPE
София АСТЕРИАДИ, S&D
Кристине СИДЕНИУС, Verts

Преводачи (арабски-английски)

Аомар ЖОУР (Ръководител на екипа)
Маха ЕЛ-МЕТУОЛИ
Грегоар БАЛИ

Служители на ГД „Вътрешни политики“

Мария ГАНДОЛФО, администратор
Микела ЛУЧИНИ, сътрудник

Служители на ГД „Комуникация“ 

Изабел НАДКАРНИ, прес-служител
Амелия НЕАЧУ, аудио-визуално оформление

Служители на Делегацията на ЕС в Йордания

Инмакулада РОКА И КОРТЕС, ЕСВД — Въпроси, свързани с пресата, и политически 
въпроси
Карлос АФОНСО, Служба за регионална подкрепа към ГД „Хуманитарна помощ“


