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Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
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Zpráva delegace Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
o syrských uprchlících v Jordánsku 

Vedoucí delegace: Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR 

1. Zpráva o návštěvě

Ve dnech 11.–14. února 2013 navštívila Jordánsko delegace čtyř poslanců Evropského 
parlamentu (viz seznam v příloze I), aby posoudila situaci syrských uprchlíků.
Úkolem delegace bylo porozumět problémům, jimž sousední země Sýrie, jmenovitě pak 
Jordánsko čelí v důsledku obrovského přílivu syrských uprchlíků, kteří tuto zemi opustili 
kvůli politickým nepokojům, a posoudit životní podmínky uprchlíků v Jordánsku.
Delegace měla možnost navštívit největší uprchlický tábor v Jordánsku a dvě střediska pro 
evidenci osob, prověřit, jaká situace panuje na hraničním přechodu se Sýrií, a navštívit 
tranzitní zařízení. Dostala příležitost setkat se s několika syrskými uprchlíky, kteří pobývají 
v uprchlických táborech a ve městech. Rovněž vedla rozsáhlé diskuse s jordánskými orgány, 
velvyslanci a mezinárodními a nevládními organizacemi působícími v Jordánsku, aby 
zhodnotila situaci a posoudila, jakou pomoc mohou orgány EU poskytnout vládním i 
nevládním subjektům, aby tyto mimořádné problémy vyřešily. 
V závěru návštěvy se uskutečnila tisková konference a delegaci byla ve sdělovacích 
prostředcích věnována velká pozornost.

2. Situace syrských uprchlíků v Jordánsku

Krize v Sýrii začala v březnu 2011 a humanitární situace se od této doby neustále zhoršuje. 
Odhaduje se, že počet osob postižených krizí v Sýrii dosahuje 4 milionů a počet vysídlených 
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osob 2 milionů1. U většiny obyvatel zasažených touto krizí, kteří byli donuceni odejít do 
bezpečnějších oblastí v Jordánsku, Libanonu, Iráku, Egyptě a Turecku, se již dříve jednalo o 
vnitřně vysídlené osoby. Podle UNHCR tvoří více jak polovinu syrských uprchlíků 
evidovaných v těchto zemích děti, přičemž 39 % z nich je mladších jedenácti let. V čele každé 
páté domácnosti stojí žena. Téměř 90 % syrských uprchlíků odešlo do Jordánska v roce 2012. 
Tato země zaznamenala rekordní počet uprchlíků; syrská populace zde dosahuje 250 000 
evidovaných osob. Podle vlády je však jejich počet vyšší. Největším uprchlickým táborem je 
tábor Za'atari. UNHCR spolupracuje s jordánskou vládou a partnerskými subjekty na 
vytvoření dalšího velkého tábora Halabat, jehož otevření je plánováno na konec února, dosud 
však není v provozu. V tomto táboře najde přístřeší nejprve pět tisíc osob, počítá se však se 
zvýšením kapacity až pro 30 000 lidí. Drtivá většina syrských uprchlíků (přibližně 80 %) však 
žije v městských komunitách a v době návštěvy delegace čekalo na zapsání do evidence osob 
přibližně 49 000 osob. V této době přicházelo do Jordánska denně v průměru 2 100 osob, 
přičemž lidé překračovali hranice většinou v noci. Během některých nocí překročilo hranice i 
více jak 3 500 osob, což je maximum. UNHCR zvyšuje svou evidenční kapacitu, aby 
zpracoval nevyřízenou evidenci a obnovu dokladů a snížil dobu čekání od navázání prvního 
kontaktu s UNHCR a samotnou evidencí na jeden měsíc. Ne všichni uprchlíci jsou však u 
UNHCR evidováni, a proto jejich přesný počet není znám. Vážným důvodem ke znepokojení 
je průměrný věk a pohlaví uprchlíků. Většina z nich jsou ženy a děti, protože muži často 
zůstávají v Sýrii. 
UNHCR však dosud nevyzval k rozsáhlému znovuusídlení syrských občanů, kteří jsou 
vysídleni v důsledku konfliktu. Na druhou stranu vysoký komisař vyzval k naléhavému 
znovuusídlení některých konkrétních kategorií těchto uprchlíků, konkrétně osob, jež se 
nacházejí ve zvláště zranitelné situaci a v krátkodobém a střednědobém výhledu nemají 
žádnou reálnou naději na návrat do svých domovů. Celková míra uznaných žádostí o 
mezinárodní ochranu činí v EU 93 %, přičemž nejvyšší míru vykazuje Německo a Švédsko. 
Zdá se, že mezi členskými státy EU nyní panuje všeobecná shoda nevracet syrské občany zpět 
do Sýrie.

3. Návštěva tábora Za'atari

Delegace navštívila uprchlický tábor Za'atari, největší tábor v Jordánsku
postavený v červenci 2012. První reakci na krizi v Sýrii představovaly tranzitní tábory, avšak 
tábor Za'atari je prvním účelově vybudovaným táborem, jenž má být využíván dlouhodobě. 
Tábor byl vybudován velmi rychle a největším problémem byly půdní podmínky. Jelikož se 
jedná o pouštní oblast, byly životní podmínky kvůli prachu a písku velmi obtížné. Krutá zima 
situaci uprchlíků zhoršovala, a proto bylo prioritou „zazimování“ tábora. Náklady na provoz 
tábora jsou velmi vysoké, především na vybudování odtokového systému, štěrkování a 
zajištění půdy vhodné pro život. Dalšími problémy jsou doprava, logistika a zásobování 
vodou. Pokud jde o počet uprchlíků v táboře, existovaly zde značné nesrovnalosti. Jordánské 
orgány uváděly počet 100 000 uprchlíků, zatímco podle UNHCR dosáhl jejich počet v době 
návštěvy delegace přibližně 70 000 osob. Tento značný rozdíl se připisuje skutečnosti, že 
orgány počítají a evidují osoby při vstupu do tábora, ale vzhledem k tomu, že se jedná o 

                                               
1 Informace a údaje se každým dnem mění. Všechny uvedené údaje se vztahují k datu konání návštěvy delegace, 
tj. k začátku února 2013.
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otevřený tábor, mnoho lidí jej opouští, někteří se později zase vracejí, a proto byly některé 
osoby započteny dvakrát nebo počet osob, jež tábor opustily, nebyl zaznamenán.
Obyvateli tábora jsou pouze občané Sýrie, 99 % tvoří sunnité, převážně ženy a děti. Většinou 
žijí ve stanech, ale přibližně 450 rodin bylo ubytováno v prefabrikovaných buňkách. V době 
návštěvy delegace se očekávala dodávka 3 000 obytných karavanů a do budoucna se 
předpokládá, že v nich budou ubytováni všichni obyvatelé tábora.
Působí zde 38 nevládních organizací (např. UNICEF, WFP, UNHCR, NRC, IOM, THW, 
Zachraňte děti, MDM, IRD a ACTED), které zajišťují různé služby. V táboře obstarávají 
základní potřeby: potraviny, stany, přikrývky, hygienické služby, vzdělávání, zdravotní péči 
atd. UNHCR konstatoval, že podmínky v táboře Za'atari jsou ve srovnání s jinými 
uprchlickými tábory ve světě velmi dobré, je však zapotřebí, aby mezinárodní společenství 
dodrželo své sliby a skutečně poskytlo slíbenou pomoc v zájmu dalšího zajišťování těchto 
služeb.
Dalším problémem je bezpečnost v táboře, neboť Za'atari je místem s největší koncentrací lidí 
v Jordánsku. Hlavní obavy se týkají manželství nezletilých osob, obchodování a rozdělování 
potravin; situace je od ledna 2013 napjatá, přičemž došlo i k demonstracím, protestům, 
nepokojům a násilnostem. V současnosti není v táboře Za'atari žádná stálá policejní jednotka 
a ve výjimečných situacích obnovují veřejný pořádek jordánské vojenské síly. 
V zájmu zajištění bezpečnosti byla správa tábora nedávno přenesena z Jordánské hášimovské 
charitativní organizace (Hashemite Charity Organization, JHCO) na Ředitelství veřejné 
bezpečnosti (Public Security Directorate, PSD).

4. Uprchlíci ve městech

80 % syrských uprchlíků žije v městských komunitách. Delegace se setkala s několika 
syrskými uprchlickými rodinami v Mafraku. Většina z nich dosáhla hranic po několika dnech 
a nocích pochodu a po překročení hranic byli nejprve převezeni do ubytovacích tranzitních 
zařízení a poté do městských komunit. Z rozhovorů s uprchlíky vyplynulo, že jejich hlavním 
zájmem je vrátit se co nejdříve zpátky do své země a domovů. Tuto potřebu umocňuje navíc 
skutečnost, že spousta rodin je rozdělena, neboť někteří rodinní příslušníci (většinou muži) 
zůstali v Sýrii. 

Uprchlíci ve městech získávají peněžní podporu na pokrytí svých základních potřeb, např. na 
uhrazení výdajů na nájem. Každá rodina dostává v závislosti na počtu členů od 50 do 
120 jordánských dinárů (70–170 USD) měsíčně. Navíc dostávají další finanční prostředky na 
nákup topiva, zimního oblečení a dalších přikrývek, aby přestály zimní období. V posledních 
měsících jsou však potřeby uprchlíků ve městech stále větší. Spousta uprchlíků, s nimiž se 
delegace setkala, byla nezaměstnaná nebo měli zaměstnání s velmi nízkým platem, který 
nepostačoval na pokrytí základních potřeb. Stěžovali si na rostoucí ceny nájemného a topiva. 
Jeden byt často sdílí i několik rodin, které jsou někdy závislé na štědrosti jordánských 
sousedů. Některé děti, s nimiž se delegace setkala, nenavštěvovaly školu, protože jejich 
rodina nebyla ještě registrována ve středisku pro evidenci osob.

Celá situace má znatelný dopad na místní infrastrukturu, zejména zdravotnictví a vzdělávací 
služby. Největším problémem pomoci uprchlíkům ve městech je koordinace, neboť zde 
existují různé komunitní iniciativy a pro osoby žijící v odlehlých oblastech, které nejsou vždy 
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snadno dostupné, je k dispozici méně pracovníků. Celá řada komunitních iniciativ stále 
probíhá.

Aby jordánské orgány získaly konkrétní představu o počtu uprchlíků ve městech, požádaly ty, 
kteří v Jordánsku pobývají mimo uprchlické tábory, aby se nahlásili na policejních stanicích. 
Poté, co tak učiní, obdrží průkaz, na jehož základě mohou využívat celé řady služeb. V době 
návštěvy delegace bylo takto evidováno 147 000 osob.
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5. Návštěva středisek pro evidenci osob

Delegace navštívila středisko pro evidenci osob v Ammánu, které spravuje UNHCR, a rovněž 
nové středisko UNHCR v Irbidu, jež bylo otevřeno pouhé tři dny před návštěvou.
Rozhovory trvají přibližně 20 minut. Evidované osoby obdrží doklad, na jehož základě 
mohou získat podporu na bydlení, finanční a lékařskou pomoc a děti přístup do škol. Důležité 
však je, že tento doklad chrání evidované osoby před vyhoštěním. Lidé získají přístup 
k bezplatné lékařské péči, do škol, ke komunitním službám, poradenství a k některým ad hoc
službám, jako je právní poradenství. Doklad je platný šest měsíců a poté je jeho platnost 
obnovena. V případě, že se uprchlík nedostaví a platnost neobnoví, je doklad vyřazen 
z evidence. Díky tomuto systému má UNHCR přehled o uprchlících, kteří žádají o podporu.
Účelem nového střediska v Irbidu je, aby existovalo zařízení pro evidenci osob blíže hranicím 
a aby tato evidence byla jednodušší. Přestože bylo otevřeno teprve nedávno, shromáždil se již 
před vchodem zástup lidí čekajících na evidenci. V tomto středisku upřednostňují zranitelné 
osoby a denně evidují asi 500 lidí. Počítá se však s tím, že se v něm v blízké budoucnosti 
bude evidovat dvojnásobný počet osob. Doba čekání na evidenci činila 9 měsíců, plánuje se 
však, že se díky novému středisku zkrátí na 2 měsíce.

6. Návštěva hraničních a tranzitních zařízení

Delegace navštívila tranzitní zařízení v Mafraku, které spravuje Mezinárodní organizace pro 
migraci (IOM). Jordánské ozbrojené síly sem přivádějí osoby, které na jordánské území 
vstoupily nezákonně. Armáda uprchlíky nejprve shromažďuje ve střediscích v blízkosti 
hranic, kde se podrobí prohlídce a dostanou potraviny a poté jsou buď armádou nebo 
organizací IOM autobusem převezeni do tranzitního zařízení, kde proběhne jejich evidence, 
odevzdají průkazy totožnosti a dostanou potvrzení a kopii svého průkazu totožnosti. Většina 
uprchlíků je pak převezena do tábora Za'atari. Do tranzitního zařízení jsou navíc každý den 
převáženy zraněné osoby, a to zejména v noci.
Po návštěvě tohoto zařízení měla delegace možnost navštívit i velitelství pohraniční stráže a 
rovněž monitorovací centrum, které prostřednictvím kamer sleduje více jak 50 kilometrů 
dlouhou syrsko-jordánskou hranici. Byla svědkem toho, jak jsou lidé na syrské straně 
přepravováni k hranici pravidelnou nákladní dopravou. Na závěr navštívila hraniční přechod 
v Thnebe, kde měla možnost sledovat celý průběh přechodu hranic. Působí zde organizace 
IOM, která provádí záchranné akce a poskytuje okamžitou pomoc v nouzových situacích, jež
zahrnuje mimo jiné evakuaci osob z humanitárních důvodů, pomoc při příjezdu a následnou 
přepravu osob.

7. Setkání s jordánskými orgány a velvyslanci

Delegace se setkala s vysokými představiteli tří ministerstev odpovědných za situaci 
uprchlíků, konkrétně Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva plánování a mezinárodní 
spolupráce a Ministerstva vnitra.
Jordánské orgány zdůraznily příkladné vztahy Jordánska a EU, jež jsou výsledkem nejen 
skvělého partnerství, které přispívá k postupnému prohlubování bezpečnosti a stability v této 
zemi, ale rovněž finanční podpory EU. V Jordánsku se jen několik týdnů před návštěvou 
delegace (23. ledna 2013) konaly Parlamentní volby. Vládní orgány upozornily, že obrovský 
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příliv syrských uprchlíků představuje skutečný problém a má značný dopad na hospodářskou, 
ekologickou i bezpečnostní situaci v Jordánsku a rovněž velmi zatěžuje odvětví vzdělávání. 
Obávají se, že do konce roku 2013 by do Jordánska mohl přijít až 1 milion uprchlíků.
Uprchlíci v současnosti tvoří 5 % jordánského obyvatelstva a do konce roku 2013 by se jejich 
podíl mohl zvýšit na 15 %. Ministerstvo zahraničních věcí také vyjádřilo znepokojení nad 
tím, že takový nárůst počtu uprchlíků by mohl vystupňovat etnické napětí s důsledky pro celé 
Jordánsko. Orgány konstatovaly, že v tomto regionu i mimo Jordánsko je zapotřebí zřídit 
nové tábory, které by uprchlíkům poskytly přístřeší. Vyjádřily politování nad tím, že mírové 
řešení syrského konfliktu není dosud v dohledu, důrazně se postavily proti vojenskému 
zásahu a uvedly, že stále věří v politické řešení této situace a v nalezení přechodného 
mechanismu.
Ministerstvo zahraničních věcí zdůraznilo, že Jordánsko stále uplatňuje politiku otevřených 
dveří, a rovněž skutečnost, že nedochází k vyhošťování ani navracení osob do Sýrie. 
Potvrdilo, že Jordánsko nemá v úmyslu své hranice syrským uprchlíkům uzavřít. Jordánsko 
však dosáhlo své maximální absorpční kapacity a nezíská-li pomoc, nebude schopno 
uprchlíkům poskytovat služby potřebné kvality. Rovněž zdůraznilo, že pomoc by měla být 
společným úkolem, a vyzvalo mezinárodní společenství, aby přijalo svůj díl odpovědnosti.
Ministerstvo plánování a mezinárodní spolupráce v součinnosti se všemi ministerstvy 
odpovědnými za poskytování různých služeb a se šesti agenturami OSN vypracovalo plán 
pomoci syrským uprchlíkům. V tomto plánu vymezuje jejich potřeby (např. přístřeší, 
potraviny, vzdělávání, zdravotní péče atd.) a poskytované služby. Ministerstvo plánování a 
mezinárodní spolupráce získává podporu od mezivládního koordinačního výboru a jakožto 
zastřešující ministerstvo plán pomoci koordinuje a zaměřuje se na jeho hospodářské a 
finanční aspekty.
Ministerstvo vnitra zdůraznilo, že v zájmu zachování bezpečnosti, zejména sociálního 
zabezpečení, a ochrany celistvosti rodin a uprchlic je zapotřebí mnohem více zdrojů. Na 
pokrytí těchto potřeb stávající rozpočet nepostačuje. V prosinci 2012 byl v rámci globálního 
přístupu k migraci a mobilitě zahájen dialog mezi EU a Jordánskem o migraci, mobilitě a 
bezpečnosti. Ministerstvo vnitra konstatovalo, že bude-li příliv uprchlíků nadále tak velký 
nebo dokonce větší, jak předpokládá, nebude možné uprchlíky ve stávajících zařízeních 
ubytovat. V takovém případě bude možná nezbytné hledat nové lokality v blízkosti hranic, 
kde by bylo možné vybudovat pro uprchlíky nová zařízení.
Členové delegace se rovněž zúčastnili dvoustranných schůzek s velvyslanci svých příslušných 
zemí v Jordánsku, aby o situaci v této zemi získali podrobnější přehled.

8. Setkání se zástupci mezinárodních a nevládních organizací

Delegace uspořádala setkání a informační schůzky se zástupci UNHCR a humanitárními 
odborníky ECHO, kteří rovněž doprovázeli členy delegace během jejich návštěv na místě. 
Zúčastnila se také schůzky se zástupci celé řady organizací, které působí v uprchlickém 
táboře Za'atari, konkrétně UNICEF, WFP, NRC, IOM, THW, Zachraňte děti, MDM, IRD 
a ACTED. Zástupci těchto organizací vyjádřili obavy týkající se nedostatečného 
financování a potřeby další podpory současných činností v jejich příslušných oblastech 
působnosti. V důsledku nejistoty ohledně budoucího financování je obtížné vypracovávat 
další plány. Zmínili také otázku hraniční politiky a potřeby přístupu k hranici, neboť 
většina uprchlíků v táborech nepobývá. Rovněž upozornili, že je nezbytné začít 
s koncipováním přípravného plánu pro mimořádné situace, a připravit se tak na nejhorší 
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situaci, jež se zdá nevyhnutelná. Z rozhovorů vyplynulo, že je nezbytná posílená 
spolupráce. Některé koordinační činnosti, jejichž cílem je začlenit i netradiční dárce a 
prohloubit koordinaci v rámci odvětví i jednotlivých problematických oblastech, již sice 
probíhají, úkolem je však zajistit větší míru koordinace a rovněž koordinaci činností na 
hranici. Navíc je nezbytné zajistit koordinaci činností jordánských orgánů a agentur, které 
v místě působí.
Delegace se setkala i se zástupci jordánské společnosti Červeného půlměsíce (JRCS), 
mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) a 
Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC). Červený kříž se na správě uprchlických 
táborů nepodílí a zaměřuje se spíše na místní společenství. Mezi jeho činnosti patří především 
evidence osob, distribuce potravin a nepotravinového materiálu a poskytování peněžní 
pomoci. 

9. Závěry

Delegace EP:

1. je vážně znepokojena humanitární krizí v Sýrii a velkou zátěží, kterou působí 
sousedním zemím,

2. oceňuje úsilí a solidaritu jordánských orgánů a štědrost jordánského obyvatelstva, jež 
poskytují pomoc syrským uprchlíkům, a rovněž i každou formu pomoci, kterou 
zajišťují ostatní sousední země,

3. oceňuje snahu mezinárodního společenství, které Jordánsku pomáhá se zajišťováním 
nezbytné pomoci pro uprchlíky,

4. konstatuje však, že absorpční kapacita této země je téměř vyčerpána a její omezené 
zdroje bez finanční podpory mezinárodního společenství, EU a členských států 
nepokryjí základní potřeby stále většího počtu uprchlíků, kteří do Jordánska 
přicházejí,

5. zdůrazňuje proto odpovědnost mezinárodního společenství, EU a členských států a 
vyzývá je, aby dále poskytovaly podporu, a reagovaly tak na tuto mimořádnou 
humanitární krizi,

6. naléhavě vyzývá jordánské orgány, aby ponechaly své hranice otevřené všem syrským 
uprchlíkům, aby mohli odejít do Jordánska a hledat zde ochranu,

7. je přesvědčena, že sdílení zátěže mezi sousedními arabskými zeměmi má ze 
střednědobého hlediska pro náležité řízení krize zásadní význam,

8. za dlouhodobé řešení považuje vytvoření programu regionální ochrany, jenž by měl 
být prioritou a měl by zahrnovat i další země v tomto regionu,
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9. zdůrazňuje, že je zapotřebí prohloubit spolupráci mnoha subjektů, které v místě 
působí, konkrétně jordánských orgánů, mezinárodních a nevládních organizací, a 
rovněž koordinaci jejich činností na hranici,

10. vyzývá všechny zúčastněné subjekty, aby své úsilí zaměřily na všechny lidi v nouzi 
v každé oblasti země, zejména však na uprchlíky ve městech, jejichž situace není 
ve srovnání s uprchlíky v táborech tak zjevná,

11. vyzývá jordánské orgány a mezinárodní společenství, aby v táboře Za'atari 
obnovily veřejný pořádek, chránily nejzranitelnější osoby a zamezily veškerému 
násilí a trestným činům,

12. vyzývá jordánské orgány, aby humanitárním pracovníkům a organizacím umožnily 
přístup k hranici. Domnívá se, že přidanou hodnotu by v tomto ohledu zajistily 
protokoly o poskytování pomoci a monitorování situace na hranici.
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PŘÍLOHA I: KONEČNÝ PROGRAM DELEGACE

Pondělí 11. února 2013

Předpokládané lety z Bruselu do Ammánu (přes Berlín) dne 11. února:
SN2581  BRU/TXL   09:55 11:20
RJ122  TXL/AMM   14:40 20:45

20:45–21:30 Autobusový transfer z letiště do hotelu1

21:30 Individuální večeře

Úterý 12. února 2013

8:00 Sraz ve vstupní hale hotelu 

8:05–8:15 Autobusový transfer na místo setkání2

8:30–9:30 Setkání se zástupcem představitele UNHCR Paulem Strombergem a 
návštěva střediska pro evidenci osob v Ammánu za doprovodu Daviese 
Kamaue, přihlašovacího úředníka

9:30–10:30 Autobusový transfer do Al Mafraku

10:45–14:00 Návštěva uprchlického tábora Za'atari za doprovodu paní Myry 
Sabongiové, pracovnice dohledu nad ochranou, UNHCR. Program 
v táboře: 

- plukovník Zaher Abušiháb, sekce pro syrský uprchlický tábor (SRCD), 
a správce tábora pan Mahmúd Al-Amúš, Jordánská hášimovská 
charitativní organizace (JHCO), 
setkání s tiskovou pracovnicí UNHCR pro otázky tábora paní Iris 
Blomovou,
- setkání se syrskými uprchlíky (pracovnice UNHCR pro komunitní 
služby Silvia Angemiová),
návštěva areálu WFP pro rozdělování potravin, informační schůzka 
s Jonathanem Campbellem, koordinátorem pro mimořádné situace, 
návštěva kanceláře UNICEF, informační schůzka s Dominique 
Hydeovou,
- setkání se zástupci mezinárodních organizací působících v táboře 

Za'atari (UNICEF, WFP, UNHCR, NRC, IOM, THW, Zachraňte děti, 
MDM, IRD, ACTED). 

14:00–14:30 Autobusový transfer do Mafraku, informační schůzka s Volkerem 
Schimmelem, hlavním koordinátorem na místě, (individuální) oběd

14:30–15:15 Návštěva syrské uprchlické rodiny v místě jejich ubytování v Mafraku

15:15–16:00 Návštěva tranzitního zařízení v Mafraku za doprovodu pana Khaleda 
Takhayneha, IOM

                                               
1 Four Seasons Hotel Amman, Al Kindi Street, 5th Circle, Jabal Ammán
2 Kancelář UNHCR v Ammánu, Abdul Kareem Al-Azzeh Street, Deir Ghbar, Ammán
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16:00–17:15 Autobusový transfer k velitelství pohraniční stráže a návštěva 
velitelství

17:15–17:30 Autobusový transfer do Thnebe

17:30–18:15 Návštěva hraničního přechodu v Thnebe za doprovodu pana Khaleda 
Takhayneha, IOM

18:15–20:00 Autobusový transfer do hotelu a závěrečná schůze s humanitárním 
odborníkem ECHO Carlosem Afonsem, úřad regionální podpory ECHO, 
Evropská komise

20:00 Autobusový transfer do hotelu a individuální večeře

Středa 13. února 2013

8:00 Sraz ve vstupní hale hotelu 

8:05–9:30 Autobusový transfer do Irbidu

9:30–10:30 Návštěva nedávno otevřeného střediska UNHCR pro evidenci osob 
v Irbidu. Informační schůzka s přihlašovacím úředníkem a hlavním 
koordinátorem na místě za doprovodu Naseera El-Nabilsiho, zástupce 
přihlašovacího pracovníka

11:00–12:30 Autobusový transfer na místo setkání v Ammánu1

12:30–13:30 Tisková konference

13:30–14:30 (Individuální) oběd

14:30–15:00 Setkání s velvyslanci Rakouska, Nizozemska, Rumunska a Španělska

15:30–16.00 Setkání s Jeho Excelencí panem Mohammed-Alim Daherem, generálním 
tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí2

16:30–17:30 Setkání s Jeho Excelencí panem Salehem Karabshehem, generálním 
tajemníkem Ministerstva plánování a mezinárodní spolupráce3

17:30–18:15 Setkání s Jeho Excelencí panem Samehem Al-Majalim, generálním 
tajemníkem Ministerstva vnitra4

18:15–18:30 Autobusový transfer na místo setkání

18:30–19:30 Setkání se zástupci jordánské společnosti Červeného půlměsíce 
(JRCS), mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce (IFRC) a Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC)5

19:30–19:50 Autobusový transfer do hotelu

19:50 Individuální večeře

Čtvrtek 14. února 2013

8:30-9:30 Autobusový transfer na letiště

Individuální návrat dne 14. února
                                               
1 Princess Basma St., North Abdoun, Ammán.
2 Airport Road, Ammán 11180
3 Jabal Amman, 3rd Circle, Zahran St., první odbočka vpravo, Ammán 11118.
4 Al Dakhliyah Circle – Queen Noor street
5 Jordánský Červený půlměsíc, Prince Hasan Street, Al Ashrafyah, Ammán.
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Předpokládané lety z Ammánu do Bruselu (přes Berlín):
RJ121  AMM/TXL   11:20 13:55
SN2586  TXL/BRU   17:15 18:35
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PŘÍLOHA II: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ

Členové 

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) – vedoucí delegace 
Judith SARGENTINI (Verts/ALE, NL)
Hubert PIRKER (PPE, AT)
Marian-Jean MARINESCU (PPE, RO)

Pracovníci politických skupin

Andris PETERSONS, PPE
Sofia ASTERIADI, S&D
Christine SIDENIUS, Zelení

Tlumočníci (AR-EN)

Aomar GZOUR (vedoucí)
Maha EL-METWALLY
Grégoire BALI

Pracovníci GŘ IPOL

Maria GANDOLFO, administrátorka
Michela LUCCHINI, asistentka

Pracovníci GŘ pro komunikaci 

Isabel NADKARNI, tisková mluvčí
Amelia NEACSU, audiovizuální oddělení

Pracovníci Delegace EU v Jordánsku

Immaculada ROCA I CORTES, ESVČ, tisková mluvčí a kontaktní osoba pro politické otázky
Carlos AFONSO, úřad regionální podpory ECHO


