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EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Brüssel, 15. aprill 2013

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni aruanne Süüria pagulaste kohta 
Jordaanias

Delegatsiooni juht: Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

1. Külastuse aruanne

Neljast Euroopa Parlamendi liikmest koosnev delegatsioon (vt I lisas toodud nimekirja) reisis 
11.−14. veebruarini 2013 Jordaaniasse, et hinnata Süüria pagulaste olukorda.
Delegatsiooni eesmärk oli mõista raskusi, mida põhjustab Süüria naaberriikidele ja iseäranis 
Jordaaniale pagulaste tohutu sissevool poliitiliste rahutuste tõttu Süürias, ja hinnata pagulaste 
elutingimusi Jordaanias.
Delegatsioonil oli võimalus külastada Jordaania suurimat pagulaslaagrit ja kaht 
registreerimiskeskust ning kontrollida olukorda Süüria piiripunktis ja transiidikeskustes. 
Delegatsioon sai kohtuda mõnede Süüria pagulastega, kes elavad nii pagulaslaagrites kui ka 
linnades. Samuti pidas delegatsioon põhjalikke vestlusi Jordaania ametiasutuste, 
suursaadikute, rahvusvaheliste organisatsioonide ja valitsusväliste organisatsioonidega, mis 
tegutsevad Jordaanias, et hinnata olukorda ja abi, mida EL saab pakkuda valitsuse ja 
valitsusvälistele osalejatele, et aidata neil kõnealuste erakorraliste raskustega toime tulla.
Külastuse lõpus korraldati pressikonverents ja delegatsiooni sealviibimist kajastati laialt 
meedias.

2. Süüria pagulaste olukord Jordaanias

Süüria kriis algas 2011. aasta märtsis ja alates sellest on humanitaarkriis jätkuvalt süvenenud. 
Süüria kriisis kannatanud inimeste hinnanguline arv on 4 miljonit ja oma kodust on lahkunud 
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2 miljonit inimest1. Enamik kriisist puudutatud elanikkonnast paigutati riigisiseselt ümber, 
enne kui nad olid sunnitud liikuma üle piiri Jordaania, Liibanoni, Iraagi, Egiptuse ja Türgi 
turvalisematesse piirkondadesse. ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmetel on rohkem 
kui pooled nendes riikides registreeritud pagulastest lapsed, 39% neist on alla 11-aastased. Iga 
viienda majapidamise pea on naine. Ligi 90% Süüria pagulastest saabus 2012. aastal. 
Jordaaniasse on saabunud rekordarv piiriületavaid pagulasi ja Süüria elanikkonna suurus 
Jordaanias on hinnanguliselt 250 000 registreeritud isikut. Siiski on valitsuse andmetel need 
näitajad kõrgemad. Suurim pagulaslaager on Za'atri. ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet teeb 
koostööd Jordaania valitsuse ja partneritega, et valmistada ette järgmine suur laager, Halabati 
laager, mis pidi avatama veebruari lõpus, kuid ei tegutse veel. Laagrisse majutatakse algselt 
kuni 5000 inimest ja mahutavust plaanitakse suurendada 30 000 inimeseni. Siiski elab enamik 
Süüria pagulastest (umbes 80%) linnades ja delegatsiooni sealviibimise ajal ootas umbes 49 
000 inimest endiselt registreerimist. Keskmine saabujate arv oli külastuse ajaks kasvanud 
2100 inimeseni päevas, kusjuures piiri ületati peamiselt öösiti; tipphetkel ületas ühe ööga piiri 
üle 3500 inimese. ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet suurendab oma registreerimisjõudlust, 
et töödelda ootel olevaid registreeringuid ja uuendada sertifikaate ning vähendada ühe kuuni 
ooteaega, mis kulub esmasest kontaktist ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga kuni 
registreerimiseni. Siiski ei registreeri kõik pagulased ennast ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku 
Ametis ja seetõttu on nende täpne arv teadmata. Peamine probleem on seotud pagulaste 
keskmise vanuse ja sooga. Enamik neist on naised ja lapsed, sest mehed jäävad sageli 
Süüriasse. 
ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet ei ole seni nõudnud konflikti tõttu ümberasustatud Süüria 
kodanike suuremahulist ümberasustamist. Ülemvolinik on samas kutsunud üles erakorraliselt 
ümber asustama teatud kindlate kategooriate pagulasi, kes on konflikti tõttu ümberasustatud, 
nimelt neid, kes on eriti haavatavas olukorras ja kellel puuduvad realistlikud väljavaated 
lühikeses või keskpikas perspektiivis kodumaale naasta. Rahvusvahelise kaitse saajate 
tunnustamise üldine määr ELis on 93%, liikmesriikidest kõrgeim määr on Saksamaal ja 
Rootsis. ELis paistab nüüd liikmesriikide hulgas valitsevat üksmeelne arvamus, et Süüria 
kodanikke ei tohiks Süüriasse tagasi saata.

3. Za'atri laagri külastamine

Delegatsioon külastas Za'atri pagulaslaagrit, mis on Jordaania suurim pagulaslaager.
Kõnealune laager ehitati 2012. aasta juulis. Pärast esimest reaktsiooni Süüria kriisile 
transiidilaagrite loomise näol oli Za'atri esimene kindlal eesmärgil ehitatud laager, mis oli 
mõeldud pikemaks kasutamiseks. Laager ehitati väga kiiresti ja suurt probleemi kujutasid 
endast pinnaseolud. Kuna territooriumil valitseb kõrb, muutsid liiv ja tolm elutingimused 
väga raskeks. Rasked talvised ilmastikuolud raskendasid pagulaste olukorda ja esmatähtsaks 
muudeti laagri nn talvekindlaks muutmine. Laagri pidamise kulud on väga suured, iseäranis 
kuivendamise, kruusatamise ja pinnase elamiskõlblikuks muutmise tõttu. Muud raskused 
kaasnevad transpordi, logistika ja veevarustusega. Suur erinevus ilmnes seoses pagulaste 
arvuga laagris. Jordaania ametiasutused viitasid, et laagris on umbes 100 000 pagulast, samas 
kui ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet teatas, et delegatsiooni sealviibimise hetkel laagris 
elavate pagulaste arv oli umbes 70 000. Sellise suure erinevuse põhjuseks peeti asjaolu, et 

                                               
1 Andmed ja arvud muutuvad iga päev. Kõik esitatud andmed viitavad delegatsiooni sealviibimise ajale, s.t 2013. 
aasta veebruari algusele.
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ametiasutused loendavad inimesi, kes sisenevad laagrisse ja registreeruvad, kuid kuna tegu on 
avatud laagriga, paljud inimesed lahkuvad ja tulevad hiljem tagasi, nii et inimesi loendati kaks 
korda või jäeti registreerimata laagrist lahkunud inimeste arv.
Laagri elanikkond koosneb eranditult Süüria elanikest, neist 99% on sunniidid, peamiselt 
naised ja lapsed. Neist enamik elab telkides, kuid umbes 450 peret on majutatud 
monteeritavatesse elamutesse. Külastuse ajal oodati 3000 uue haagiselamu saabumist ja 
tulevikuplaan näeb ette kogu elanikkonna kolimist haagiselamutesse.
Laagris tegutseb 38 valitsusvälist organisatsiooni (näiteks UNICEF, Maailma 
Toiduprogramm, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet, Norra Pagulasnõukogu (NRC), 
Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, THW, organisatsioon Save the Children, 
Maailma Arstid (MDM), IRD ning Tehnilise Koostöö ja Arengu Agentuur (ACTED), kes 
vastutavad erinevate teenuste eest. Laagris hoolitsetakse inimeste põhivajaduste eest: toit, 
telgid, tekid, hügieeniteenused, haridus, tervishoid jne. ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet 
teatas, et Za'atri laagri tingimused on väga head võrreldes maailma teiste pagulaslaagritega, 
kuid vaja oli rahvusvahelist kogukonda, kes jätkaks antud lubaduste täitmist ja pakuks lubatud 
abi, et teenuste pakkumist saaks jätkata.
Kuna tegu on ühe suurima inimeste koondumisega Jordaanias, on probleemiks laagri 
turvalisus. Peamisteks probleemideks on alaealiste abielud, inimkaubandus ja toidu jaotamine, 
mis on 2013. aasta jaanuarist muutunud pingelisemaks ning millega on kaasnenud mõned 
demonstratsioonid, protestid, rahutused ja kividega loopimine. Praegu ei ole politseijõud 
Za'atri laagris püsivalt kohal ja eriolukordades taastab korra Jordaania sõjavägi.
Turvalisuse tagamiseks anti laagri juhtimine hiljuti Jordaania Hašimiitide 
Heategevusorganisatsioonilt (JHCO) üle avaliku turvalisuse direktoraadile (PSD).

4. Pagulased linnades

80% Süüria pagulastest elab linnades. Delegatsioon kohtus mõnede Süüria 
pagulasperekondadega Mafraqis. Enamik neist jõudis piirini pärast paar ööd ja päeva kestnud 
kõndimist, pärast piiri ületamist viidi nad esmalt ajutistesse majutuskohtadesse ja seejärel 
linnadesse. Vestlustest pagulastega selgus, et nende peamine mure on see, kuidas jõuda 
võimalikult kiiresti tagasi oma riiki ja oma koju. See vajadus on seda tungivam, et mõned 
perekonnad on eraldatud, kuna osa perekonnaliikmeid (peamiselt mehed) on endiselt Süürias.

Linnades elavatele pagulastele antakse rahalist abi, et katta nende põhivajadused, näiteks 
üürikulud. Sõltuvalt suurusest saavad pered kuus 50−120 Jordaania dinaari (70–170 USA 
dollarit). Lisaks sellele ja talveilmade üleelamiseks said perekonnad täiendavaid rahalisi 
vahendeid, et osta kütust, talveriideid ja lisatekke. Ometi on pagulaste vajadused viimaste 
kuude jooksul suurenenud ja mitmed pagulased, kes delegatsiooniga kohtusid, olid töötud või 
väga madala palgaga, millest ei piisanud pere ülalpidamiseks. Nad kurtsid kasvavate üüri- ja 
küttekulude üle. Sageli jagavad mitu peret ühte korterit ning mõnikord sõltuvad nad Jordaania 
naabrite suuremeelsusest. Mõned lapsed, kellega delegatsioon kohtus, ei käinud koolis, sest 
nende pere ei olnud registreerimiskeskuses veel registreeritud.

Sellel olukorral on märgatav mõju kohalikule infrastruktuurile, eelkõige tervishoiule ja 
haridusteenustele. Linnades elavate pagulaste abistamise koordineerimine osutus suureks 
raskuseks, iseäranis erinevate algatuste tõttu kogukonna tasandil ja tulenevalt asjaolust, et 
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inimeste jaoks, kes sageli elavad kaugemates ja raskemini ligipääsetavates piirkondades, on 
vähem töötajaid. Käivitatud on mitmed kogukonna tasandi algatused.

Selge ülevaate saamiseks linnades elavate pagulaste arvust palus Jordaania politsei Jordaanias 
väljaspool laagreid viibival pagulaskogukonnal registreeruda politseipunktides. Pärast seal 
registreerumist saavad pagulased teenuskaardi, mida saab kasutada mitmete teenuste 
saamiseks. Külastuse hetkeks oli registreerunud juba 147 000 inimest.

5. Külaskäik registreerimiskeskustesse

Delegatsioon külastas Ammani registreerimiskeskust, mida juhib ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Amet, ja ka uut ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti registreerimiskeskust 
Irbidis, mis avati alles kolm päeva enne külaskäiku.
Intervjuud kestavad umbes 20 minutit. Registreeritud isikud saava tõendi, mis tagab neile 
peavarju, rahalise ja arstiabi ning lastele juurdepääsu koolidele. Peamine on siiski, et selline 
tõend kaitseb registreeritud isikuid väljasaatmise eest. Tõendiga saavad inimesed tasuta 
juurdepääsu arstiabile, koolidele, kogukonnateenustele, nõustamisele ja mõnedele ad hoc 
teenustele, nagu näiteks õigusnõustamine. Tõend kehtib kuus kuud ja seejärel seda 
uuendatakse. Kui pagulased ei ilmu tõendit uuendama, see deaktiveeritakse. Selline süsteem 
võimaldab ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametil omada ülevaadet abi paluvatest pagulastest.
Uus keskus Irbidis avati eesmärgiga luua registreerimispunkt, mis on piirile lähemal ja muuta 
registreerimine lihtsamaks. Vaatamata sellele, et keskus alles avati, kogunes värava ette juba 
registreerimist ootav rahvamass. Nimetatud keskuse prioriteet on haavatavas olukorras 
inimesed ja see registreeris päevas umbes 500 inimest, kuid kavatseb lähitulevikus seda arvu 
kahekordistada. Registreerimise ooteaeg oli üheksa kuud, kuid eesmärgiks on vähendada 
ooteaega uue keskuse abil kahele kuule.

6. Piiri ja transiidipunktide külastamine

Delegatsioon külastas Mafraqi transiidipunkti, mida juhib Rahvusvaheline 
Migratsiooniorganisatsioon. Jordaania relvajõud toovad sellesse asutusse isikud, kes ületasid 
piiri ebaseaduslikult. Pärast seda, kui sõjavägi koondab pagulased piiriäärsetes keskustes 
kokku, kus neid kontrollitakse ja antakse neile natuke süüa, toob sõjavägi või Rahvusvahelise 
Migratsiooniorganisatsiooni buss pagulased transiidikeskusesse. Kui nad on kohale jõudnud, 
nad registreeritakse, võetakse ära nende isikuttõendavad dokumendid ja antakse selle kohta 
tõend ning dokumendi koopia. Pärast seda viiakse enamik pagulasi Za'atri laagrisse. Lisaks 
sellele jõuab transiidipunkti igapäevaselt vigastatuid, kes saabuvad peamiselt öösel.
Pärast transiidipunkti külastamist oli delegatsioonil võimalus külastada ka piirivalve 
peakorterit, kuhu kuulub ka jälgimiskeskus, milles kontrollitakse kaamerate abil Jordaania-
Süüria piiri rohkem kui 50 km ulatuses. Delegatsioon oli tunnistajaks korrapärasele veoautode 
liikumisele Süüria poolel, millega transporditi inimesi piirini. Lõpetuseks külastas 
delegatsioon Thnebe piiripunkti, kus sai jälgida piiriületamist. Siin tegeleb Rahvusvaheline 
Migratsiooniorganisatsioon elude päästmise ja hädaabi osutamisega, mis hõlmab muu hulgas 
inimeste evakueerimist, saabumisel pakutavat abi ja edasist transporti.
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7. Kohtumised Jordaania ametiasutuste ja suursaadikutega

Delegatsioon kohtus kolme pagulaste olukorra eest vastutava ministeeriumi, nimelt 
välisministeeriumi, kavandamise ja rahvusvahelise koostöö ministeeriumi ning 
siseministeeriumi kõrgete esindajatega.
Jordaania ametiasutused rõhutasid Jordaania ja ELi eeskujulikke suhteid, mille aluseks on 
suurepärane partnerlus, mis võimaldas Jordaanias järk-järgult saavutada turvalisus ja 
stabiilsus, ning ELi rahaline toetus. Jordaanias olid vaid mõned nädalad enne delegatsiooni 
saabumist, 23. jaanuaril 2013, toimunud parlamendivalimised. Valitsusasutused rõhutasid, et 
Süüria põgenike tohutu sissevool on tõsine probleem ning see avaldab olulist mõju Jordaania 
majandusele, keskkonnale ja julgeolekule ning koormab märgatavalt ka haridussektorit. 
Ametiasutused avaldasid hirmu, et 2013. aasta lõpuks võib Jordaanias olla miljon pagulast.
Praegu moodustavad pagulased 5% Jordaania elanikkonnast ja 2013. aasta lõpuks võib see 
näitaja kasvada 15% tasemele. Välisministeerium väljendas ka muret, et pagulaste arvu 
selline suurenemine võib esile kutsuda etnilised pinged ja avaldada Jordaaniale negatiivset 
mõju. Ametiasutuste sõnul on nii piirkonnas kui ka väljaspool Jordaaniat vaja uusi laagreid 
pagulaste majutamiseks. Tundes kahetsust, et Süüria konfliktile ei ole seni rahumeelset 
lahendust, avaldasid Jordaania ametiasutused tugevat vastumeelsust sõjalisele sekkumisele ja 
ütlesid, et nad loodavad endiselt poliitilisele lahendusele ja üleminekumehhanismile.
Välisministeerium rõhutas Jordaania avatud uste põhimõtet ja asjaolu, et ühtegi inimest ei ole 
riigist välja või Süüriasse tagasi saadetud. Ministeerium kinnitas, et Jordaania ei kavatse 
sulgeda piiri Süüria pagulastele. Sellele vaatamata on Jordaania saavutanud maksimaalse 
vastuvõtuvõime ja ilma toetuseta ei saa ta pakkuda pagulastele vajaliku kvaliteediga 
teenuseid. Samuti rõhutas ministeerium, et see peaks olema ühine ülesanne ja kutsus 
rahvusvahelist kogukonda üles vastutust võtma.
Kavandamise ja rahvusvahelise koostöö ministeerium valmistas koostöös kõigi erinevate 
teenuste eest vastutavate ministeeriumide ja kuue ÜRO agentuuriga ette tegevuskava Süüria 
põgenike jaoks. Kavas määratletakse vajadused (nagu majutus, toit, haridus, tervishoid jne) ja 
pakutavad teenused. Sellise kava jaoks saab kavandamise ja rahvusvahelise koostöö 
ministeerium toetust valitsustevahelise koordineerimise komisjonilt ning tegutseb juhtiva 
ministeeriumina tegevuskava koordineerimises, keskendudes majandus- ja 
rahandusküsimustele.
Siseministeerium rõhutas, et julgeoleku, iseäranis sotsiaalse julgeoleku säilitamiseks ja 
perekonna koospüsimise ning naissoost põgenike kaitsmiseks on vaja rohkem ressursse. 
Eelarvest ei piisa selliste vajaduste täitmiseks. 2012. aasta detsembris kutsuti rände ja 
liikuvuse globaalse lähenemise raamistikus ellu ELi –Jordaania rände-, liikuvus- ja 
julgeolekudialoog. Siseministeeriumi sõnul ei ole võimalik pagulasi olemasolevates asutustes 
majutada, kui nende sissevool on jätkuvalt sama suur või veelgi suurem, nagu prognoositakse. 
Sellisel juhul võib osutuda vajalikuks leida uusi kohti, mis on piirile lähemal, kuhu saab 
ehitada uusi rajatisi pagulaste majutamiseks.
Delegatsiooni liikmed pidasid ka kahepoolseid kohtumisi oma riikide vastavate 
suursaadikutega Jordaanias, et saada rohkem teavet riigis valitseva olukorra kohta.

8. Kohtumised rahvusvaheliste organisatsioonide ja valitsusväliste 
organisatsioonidega
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Delegatsioon pidas kohtumisi ja teabetunde ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 
esindajatega ning humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi spetsialistidega, kes 
saatsid parlamendiliikmeid ka nende välikülastuste ajal. Lisaks sellele kohtus delegatsioon 
mitme Za'atri pagulaslaagris tegutseva organisatsiooniga, täpsemalt UNICEFi, Maailma 
Toiduprogrammi, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti, Norra Pagulasnõukogu (NRC), 
Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni, THW, organisatsiooni Save the Children, 
Maailma Arstide (MDM), IRD ja Tehnilise Koostöö ja Arengu Agentuuriga (ACTED). 
Nimetatud organisatsioonid avaldasid muret seoses rahaliste vahendite puudumise ja 
vajadusega jätkuvalt toetada käigusolevaid tegevusi nende vastavates 
tegevusvaldkondades. Ebakindlus rahastamise jätkumise suhtes muudab edasise 
kavandamise keeruliseks. Organisatsioonid käsitlesid ka piiripolitsei küsimust ning 
vajadust omada juurdepääsu piirile, kuna enamik pagulasi ei viibi laagrites. 
Organisatsioonid rõhutasid ka vajadust alustada hädaolukorraks valmistumise kava 
koostamist, et olla valmis halvimaks stsenaariumiks, mis näib olevat vältimatu. 
Diskussioonides kerkis esile vajadus koostöö parandamise järele. Käigus on mõned 
koordineerimistegevused, mis püüavad kaasata ka mittetraditsioonilisi rahastajaid ja 
hõlmata sektorisisest ja temaatilist koordineerimist, kuid raskusi valmistab suurema 
koordineerimismäära saavutamine ja ka koordineerimine piiril. Peale selle on vaja 
koordineerida Jordaania ametiasutuste ja kohapeal tegutsevate agentuuride tegevust.
Delegatsioon kohtus ka Jordaania Punase Poolkuu Seltsi (JRCS), Rahvusvahelise Punase 
Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsiooni ning Rahvusvahelise Punase Risti Komitee 
esindajatega. Punane Rist ei tegele laagrite juhtimisega ja keskendub pigem kohalikule 
kogukonnale. Selle peamised tegevused on registreerimine, toidu ja tarbeesemetega 
varustamine ja rahaline abi.

9. Järeldused

Euroopa Parlamendi delegatsioon:

1. avaldab tõsist muret Süüria humanitaarkriisi ja sellega kaasneva suure koormuse 
pärast naaberriikidele;

2. kiidab Jordaania ametiasutuste jõupingutusi ja solidaarsust ning Jordaania elanikkonna 
suuremeelsust Süüria pagulaste aitamisel ja mis tahes muud abi, mida pakuvad teised 
Süüria naaberriigid;

3. hindab rahvusvahelise kogukonna pingutusi, et toetada Jordaaniat pagulastele vajaliku 
abi pakkumisel;

4. täheldab siiski, et Jordaania vastuvõtuvõime on peaaegu ammendatud ja ilma 
rahvusvahelise kogukonna, ELi ja liikmesriikide toetuseta ei jätku Jordaania piiratud 
ressurssidest, et täita aina suureneva hulga riiki sisenevate põgenike põhivajadusi;

5. rõhutab seega rahvusvahelise kogukonna, ELi ja liikmesriikide vastutust ja kutsub 
neid üles jätkama toetuse pakkumist, et reageerida sellele erakordsele 
humanitaarkriisile;
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6. kutsub Jordaania ametiasutusi üles hoidma piirid Süüriast põgenevate pagulaste jaoks 
lahti, et võimaldada Süüria pagulastel ületada Jordaania piir ja otsida kaitset;

7. on veendunud, et koormuse jagamine naabruses olevate araabia riikidega on ülimalt 
oluline kriisi nõuetekohaseks ohjamiseks keskpikas perspektiivis;

8. pikaajalist lahendust silmas pidades leiab, et piirkondliku kaitseprogrammi loomine 
peaks olema esmatähtis ja seda tuleks laiendada ka teistele selle piirkonna riikidele;

9. tõstab esile vajadust tihendada koostööd piirkonnas tegutsevate mitmete osalejate, 
täpsemalt Jordaania ametiasutuste, rahvusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide 
vahel, sealhulgas parandada tegevuse koordineerimist piiril;

10. kutsub kõiki osalejaid suunama oma jõupingutusi sellele, et jõuda kõigi 
abivajajateni, sõltumata nende asukohast riigis, eelkõige linnades elavate 
pagulasteni, kellele pööratakse laagrites elavate pagulastega võrreldes vähem 
tähelepanu;

11. kutsub Jordaania ametiasutusi ja rahvusvahelist kogukonda üles kehtestama Za'atri 
laagris õigusriigi põhimõtet, et kaitsta kõige haavatavamas olukorras inimesi ja 
ennetada mis tahes vägivalda või kuritegusid;

12. kutsub Jordaania ametiasutusi üles võimaldama humanitaartöötajatele ja -
organisatsioonidele juurdepääsu piirile; on seisukohal, et piiriäärse abi ja kontrolli 
eeskirjad oleksid antud olukorras lisandväärtus.
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I LISA: DELEGATSIOONI LÕPLIK PROGRAMM

Esmaspäev, 11. veebruar 2013

Soovituslikud lennud Brüsselist Ammani (Berliini kaudu) 11. veebruaril:
SN2581 BRU/TXL 9.55 11.20
RJ122 TXL/AMM 14.40 20.45

20.45–21.30 Bussitransport lennujaamast hotelli1

21.30 Individuaalne õhtusöök

Teisipäev, 12. veebruar 2013

8.00 Kohtumine hotelli fuajees

8.05–8.15 Bussitransport kohtumispaika2

8.30–9.30 Kohtumine ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti esindaja abi Paul 
Strombergiga ja Ammani registreerimiskeskuse külastus koos 
registreerimisametniku Davies Kamauga

9.30–10.30 Bussitransport Al Mafraqi

10.45–14.00 Za'atri pagulaslaagri külastus koos Myra Sabongi, ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ameti kaitseametnikuga. Laagrikülastuse kava:

- Kolonel Zaher Abushihab (Süüria pagulaslaagrite osakond (SRCD)) ja 
Mahmoud Al-Amoush (Jordaania Hašimiitide Heategevusorganisatsiooni 
(JHCO) laagrijuht)
- Kohtumine ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti laagrijuhi Iris Blomiga 
teabetunniks
- Kohtumine Süüria pagulastega (ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 
ühiskondlike teenuste ametnik Silvia Angemi)
- Maailma Toiduprogrammi toidujaotuspunkt, teabetund hädaolukordade 
koordinaatori Jonathan Campbelliga 
- UNICEFi külastamine, teabetund Dominique Hyde’iga
- Kohtumine Za'atri laagris tegutsevate rahvusvaheliste 

organisatsioonidega (UNICEF, Maailma Toiduprogramm, ÜRO 
Pagulaste Ülemvoliniku Amet, Norra Pagulasnõukogu (NRC), 
Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsioon, THW, organisatsioon 
Save the Children, Maailma Arstid (MDM), IRD ja Tehnilise Koostöö ja 
Arengu Agentuur (ACTED)).

14.00–14.30 Bussitransport Mafraqi – teabetund valdkonna vanemkoordinaatori 
Volker Schimmeliga ja lõuna (individuaalselt)

14.30–15.15 Külaskäik Süüria pagulasperekonna koju Mafraqis

                                               
1 Four Seasons Hotel Amman, Al Kindi tänav, 5. ringkond, Jabal Amman.
2 ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Ammani büroo, 05, Abdul Kareem Al-Azzehi tänav, Deir Ghbar, Amman.
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15.15–16.00 Mafraqi transiidipunkti külastus koos Khaled Takhaynehiga 
Rahvusvahelisest Migratsiooniorganisatsioonist

16.00–17.15 Bussitransport piirivalve peakorterisse ja selle külastamine

17.15–17.30 Bussitransport Thnebesse

17.30–18.15 Thnebe piiripunkti külastus koos Khaled Takhaynehiga 
Rahvusvahelisest Migratsiooniorganisatsioonist

18.15–20.00 Bussitransport hotelli ja kokkuvõtte tegemine humanitaarabi ja 
kodanikukaitse peadirektoraadi spetsialisti Carlos Afonsoga 
(humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi piirkondliku abi 
büroo, Euroopa Komisjon)

20.00 Bussitransport hotelli ja individuaalne õhtusöök.

Kolmapäev, 13 veebruar 2013

8.00 Kohtumine hotelli fuajees

8.05–9.30 Bussitransport Irbidi

9.30–10.30 ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti äsja avatud registreerimiskeskuse 
külastamine Irbidis. Kohapealne teabetund registreerimisametniku ja 
valdkonna vanemkoordinaatoriga koos registreerimisametniku abi 
Naseer El-Nabilsiga

11.00–12.30 Bussitransport kohtumispaika Ammanis1

12.30–13.30 Pressikonverents

13.30–14.30 Lõuna (individuaalselt)

14.30–15.00 Kohtumine Austria, Hollandi ja Hispaania suursaadikutega

15.30–16.00 Kohtumine välisministeeriumi peasekretäri tema kõrgeausus 
Mohammed-Ali Daheriga2

16.30–17.30 Kohtumine planeerimise ja rahvusvahelise koostöö ministeeriumi 
peasekretäri tema kõrgeausus Saleh Karabshehiga3

17.30–18.15 Kohtumine siseministeeriumi peasekretäri tema kõrgeausus Sameh Al-
Majaliga4

18.15–18.30 Bussitransport kohtumispaika

18.30–19.30 Kohtumine Jordaania Punase Poolkuu Seltsi (JRCS), Rahvusvahelise 
Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsiooni ning 
Rahvusvahelise Punase Risti Komiteega5.

19.30–19.50 Bussitransport hotelli

19.50 Individuaalne õhtusöök

Neljapäev, 14. veebruaril 2013
                                               
1 Princess Basma tn, North Abdoun, Amman.
2 Airport Road, Amman 11180.
3 Jabal Amman, 3. ringkond, Zahrani tänav, 1. pööre paremale, Amman 11118.
4 Al Dakhliyah ringkond – Kuninganna Noori tänav.
5 Jordaania Punane Rist, Prints Hasani tänav, Al Ashrafyah, Ammam.
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8.30–9.30 Bussitransport lennujaama

Individuaalne tagasilend 14. veebruaril

Soovituslikud lennud Ammanist Brüsselisse (Berliini kaudu):
RJ121 AMM/TXL 11.20 13.55
SN2586 TXL/BRU 17.15 18.35
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II LISA: OSAVÕTJATE NIMEKIRI

Parlamendiliikmed

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, Hispaania) – delegatsiooni juht
Judith SARGENTINI, Rohelised/EFA, Holland
Hubert PIRKER, PPE, Austria
Marian-Jean MARINESCU, PPE, Rumeenia

Fraktsioonide töötajad

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

Tõlgid (araabia-inglise)

Aomar GZOUR (meeskonna juht)
Maha EL-METWALLY
Grégoire BALI

Sisepoliitika peadirektoraadi töötajad

Maria GANDOLFO, administraator
Michela LUCCHINI, assistent

Kommunikatsiooni peadirektoraadi töötajad

Isabel NADKARNI, pressiametnik
Amelia NEACSU, audiovisuaalsete materjalide koordinaator

ELi Jordaania delegatsiooni töötajad

Immaculada ROCA I CORTES, Euroopa välisteenistuse ajakirjanduse ja meedia küsimused
Carlos AFONSO, humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi piirkondliku abi büroo


