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1. Pranešimas apie vizitą

Keturių EP narių delegacija (žr. sąrašą I priede) 2013 m. vasario 11–14 d. lankėsi Jordanijoje, 
kad įvertintų pabėgėlių iš Sirijos padėtį.
Delegacijos tikslas buvo suprasti Sirijos kaimyninių šalių ir ypač Jordanijos patiriamus 
sunkumus dėl masinio pabėgėlių antplūdžio iš neramumų krečiamos Sirijos ir įvertinti 
pabėgėlių gyvenimo sąlygas Jordanijoje.
Delegacijai suteikta proga apsilankyti didžiausioje Jordanijos pabėgėlių stovykloje ir 
dviejuose registracijos centruose, taip pat įvertinti padėtį Sirijos sienos perėjimo punkte ir 
laikinuose pabėgėlių centruose. Ji turėjo galimybę susitikti su keliais pabėgėliais iš Sirijos, 
gyvenančiais pabėgėlių stovyklose ir miestuose. Delegacija taip pat išsamiai diskutavo su 
Jordanijos valdžios institucijomis, ambasadoriais, Jordanijoje veikiančiomis tarptautinėmis 
organizacijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, siekdama įvertinti padėtį ir nustatyti, 
kaip ES institucijos gali padėti valstybiniams ir nevalstybiniams veikėjams įveikti šiuos itin 
sunkius išbandymus. 
Baigiantis vizitui buvo surengta spaudos konferencija; delegacija sulaukė didelio 
žiniasklaidos dėmesio. 

2. Pabėgėlių iš Sirijos padėtis Jordanijoje

Sirijos krizė prasidėjo 2011 m. kovo mėn. ir nuo tada humanitarinė padėtis tik blogėja. 
Vertinama, kad Sirijos krizė palietė apie keturis milijonus žmonių, o perkeltųjų asmenų 
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skaičius siekia apie du milijonus1. Dauguma nukentėjusių gyventojų iš pradžių buvo perkelti 
šalies viduje ir vėliau priversti kraustytis per sienas į saugesnes teritorijas Jordanijoje, Libane, 
Irake, Egipte ir Turkijoje. UNHCR duomenimis, daugiau kaip pusė šiose šalyse užregistruotų 
pabėgėlių iš Sirijos yra vaikai, 39 proc. – jaunesni nei 11 metų. Kas penktos šeimos namų 
ūkiui vadovauja moterys. Beveik 90 proc. pabėgėlių iš Sirijos atvyko per 2012 m. Jordanijos 
sieną kirto rekordinis skaičius pabėgėlių; šioje šalyje užregistruota apie 250 000 atvykėlių iš 
Sirijos. Tačiau, pasak vyriausybės, iš tiesų jų yra dar daugiau. Didžiausia pabėgėlių stovykla –
Za'atri stovykla. UNHCR, bendradarbiaudamas su Jordanijos Vyriausybe ir kitais partneriais, 
įrengė kitą didelę stovyklą (Halabat stovykla), kuri turėjo būti atidaryta iki vasario mėn. 
pabaigos, tačiau dar neveikia. Iš pradžių stovykloje bus įkurdinta iki penkių tūkstančių 
žmonių, o vėliau planuojama jų skaičių didinti iki 30 000.Tačiau dauguma (apie 80 proc.) 
pabėgėlių iš Sirijos gyvena miestuose; atvykus delegacijai, apie 49 000 asmenų dar nebuvo 
užregistruoti. Vidutinis kasdien atvykstančių pabėgėlių skaičius delegacijos vizito metu 
padidėjo iki maždaug 2 100 žmonių per dieną; dauguma jų sieną kerta naktį, o kai kuriomis 
naktimis sieną gali pereiti daugiau kaip 3 500 žmonių. UNHCR stiprina savo registracijos 
pajėgumus, kad galėtų užregistruoti laukiančius atvykėlius, pratęsti išduotų pažymėjimų 
galiojimą ir iki vieno mėnesio sutrumpinti laukimo laiką nuo pirmojo kreipimosi į UNHCR 
iki užregistravimo. Tačiau ne visi pabėgėliai yra užregistruojami UNHCR, todėl tikslus jų 
skaičius tebėra nežinomas. Didelį nerimą kelia vidutinis pabėgėlių amžius ir lyčių santykis. 
Dauguma jų yra moterys ir vaikai, nes vyrai dažnai pasilieka Sirijoje. 
UNHCR iki šiol neragino padėti dėl konflikto perkeltiems Sirijos piliečiams masiškai 
persikelti ir įsikurti kitur. Kita vertus, vyriausiasis komisaras prašė neatidėliotinai padėti 
persikelti tam tikrų grupių pabėgėliams, perkeltiems dėl konflikto, – tai itin pažeidžiami 
asmenys ir tie, kurie negali tikėtis artimiausiu metu ar per vidutiniškai trumpą laiką grįžti į 
savo namus. Tarptautinės apsaugos gavėjais ES pripažįstama iš viso 93 proc. prašytojų; iš 
valstybių narių daugiausia jų pripažįsta Vokietija ir Švedija. Atrodo, jog ES valstybės narės 
šiuo metu sutaria, kad Sirijos piliečių nereikėtų grąžinti į Siriją.  

3. Apsilankymas Za'atri stovykloje

Delegacija apsilankė Za'atri pabėgėlių stovykloje, kuri yra didžiausia stovykla Jordanijoje.
Ši stovykla įrengta 2012 m. liepos mėn. Po laikinų stovyklų, kurios buvo pirmas atsakas į 
krizę Sirijoje, Za'atri tapo pirmąja tam tikslui specialiai įrengta stovykla, pritaikyta naudoti 
ilgesnį laiką. Stovykla buvo įrengta labai greitai; daugiausia problemų joje kilo dėl 
dirvožemio būklės. Gyvenimo sąlygos dykumoje esančioje stovykloje yra labai sunkios dėl 
visur esančių dulkių ir smilčių.  Pabėgėlių padėtis dar labiau pablogėjo dėl atšiaurių žiemos 
sąlygų, todėl prioritetu tapo stovyklos pritaikymas „žiemoti“. Stovyklos išlaikymas – ypač 
kanalizacijos sistema, žvyravimas ir gyventi tinkamos dirvožemio būklės palaikymas –
kainuoja labai daug. Dar daugiau problemų kyla dėl transporto, logistikos ir vandens tiekimo. 
Paaiškėjo, kad labai skiriasi duomenys dėl stovykloje esančių pabėgėlių skaičiaus. Jordanijos 
valdžios institucijos nurodė, kad stovykloje įkurdinta apie 100 000 pabėgėlių, o pasak 
UNHCR, tuo metu, kai pabėgėlių stovykloje lankėsi delegacija, joje gyveno apie 70 000 
žmonių. Manyta, jog šie duomenys taip smarkiai skiriasi dėl to, kad valdžios institucijos 
skaičiuoja į stovyklą atvykusius ir joje užregistruotus asmenis, tačiau kadangi stovykla yra 

                                               
1 Duomenys ir skaičiai keičiasi kasdien. Visi čia pateikti duomenys gauti tuo metu, kai delegacija viešėjo 
Jordanijoje, t. y. 2013 m. vasario mėn. pradžioje.



DV\928661LT.doc 3/11 PE506.172v01-00

LT

atvira, daug žmonių iš jos išvyksta ir kartais sugrįžta vėliau, todėl kai kurie žmonės 
suskaičiuojami du kartus, o išvykstančiųjų skaičius neužrašomas.
Stovykloje gyvena tik atvykėliai iš Sirijos, 99 proc. jų yra sunitai, dauguma – moterys ir 
vaikai. Daugiausia jų gyvena palapinėse, tačiau apie 450 šeimų apgyvendinta 
surenkamuosiuose būstuose. Delegacijos vizito metu buvo laukiama atvežant 3 000 naujų 
priekabinių namelių, o ateityje planuojama į tokius namelius perkelti visus stovyklos 
gyventojus.
Stovykloje dirba 38 nevyriausybinės organizacijos (tarp jų UNICEF, Pasaulio maisto 
programa, UNHCR, NRC, Tarptautinė migracijos organizacija, THW, „Gelbėkit vaikus“, 
MDM, IRD ir ACTED), atsakingos už įvairių paslaugų teikimą pabėgėliams. Stovykloje 
tenkinami būtini žmonių poreikiai: jie aprūpinami maistu, palapinėmis, antklodėmis, higienos 
priemonėmis, rūpinamasi jų švietimu, sveikatos priežiūra ir t. t. Pasak UNHCR, Za'atri 
stovykloje yra labai geros sąlygos, palyginti su kitomis pabėgėlių stovyklomis visame 
pasaulyje, tačiau reikia, kad tarptautinė bendruomenė įvykdytų savo įsipareigojimus ir 
suteiktų žadėtą pagalbą, kad būtų galima toliau teikti paslaugas pabėgėliams.
Kadangi ši stovykla yra viena tankiausiai gyvenamų vietų Jordanijoje, joje kyla saugumo 
problemų. Daugiausia rūpesčių kelia nepilnamečių santuokos, neteisėta prekyba ir maisto 
skirstymas, dėl kurio nuo 2013 m. sausio mėn. padidėjo įtampa, yra buvę demonstracijų, 
protestų, riaušių ir akmenų svaidymo incidentų. Šiuo metu Za'atri stovykloje nėra nuolatinių 
policijos pajėgų, o kraštutiniais atvejais viešąją tvarką joje užtikrina Jordanijos kariuomenė. 
Siekiant užtikrinti saugumą, stovyklos valdymą iš Hašemitų labdaros organizacijos (JHCO) 
neseniai perėmė Visuomenės saugumo direkcija (PSD).

4. Pabėgėliai miestuose

80 proc. pabėgėlių iš Sirijos gyvena miestuose. Delegacija susitiko su keliomis pabėgėlių 
šeimomis iš Sirijos Mafrako mieste. Dauguma jų pasiekė sieną po kelių dienų ir naktų ėjimo 
pėsčiomis, o kirtusios sieną pirmiausia buvo perkeltos į laikinas apgyvendinimo vietas, vėliau 
– į miestus. Kalbantis su pabėgėliais sužinota, kad jie labiausiai nori kuo greičiau grįžti į savo 
šalį ir namus. Šis poreikis yra dar didesnis dėl to, kad daugelis šeimų yra išskirtos – kai kurie 
šeimos nariai (daugiausia vyrai) tebėra Sirijoje.

Pabėgėliams miestuose mokamos pašalpos pinigais būtiniems poreikiams tenkinti, kaip antai 
susimokėti už būsto nuomą. Šeimos, priklausomai nuo dydžio, per mėnesį gauna 50–120 
Jordanijos dinarų (70–170 USD). Be to, taip pat siekiant padėti ištverti žiemiškus orus, 
šeimoms skiriama daugiau lėšų kurui, žieminiams drabužiams ir papildomoms antklodėms 
pirkti. Tačiau pastaraisiais mėnesiais miestuose gyvenančių pabėgėlių poreikiai padidėjo; 
dauguma pabėgėlių, su kuriais susitiko delegacija, buvo bedarbiai arba dirbo už labai mažą 
atlyginimą, kurio nepakako pragyventi. Jie skundėsi didėjančiomis nuomos ir kuro kainomis. 
Dažnai viename bute gyvena kelios šeimos, o kartais jos negali pragyventi be kaimynų 
jordaniečių pagalbos. Kai kurie delegacijos sutikti vaikai nelankė mokyklos, nes šeima dar 
nebuvo užregistruota registracijos centre.

Tokia padėtis daro pastebimą poveikį vietos infrastruktūrai, ypač sveikatos priežiūros ir 
švietimo paslaugoms. Itin sunku koordinuoti pabėgėliams miestuose teikiamą pagalbą, ypač 
dėl įvairių bendruomenės iniciatyvų ir dėl to, kad mažiau darbuotojų gali pasirūpinti 
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žmonėmis, dažnai gyvenančiais nuošaliose, ne visada lengvai pasiekiamose vietovėse. 
Daugelis bendruomenės iniciatyvų yra tęsiamos toliau.

Siekdama tiksliai sužinoti, kiek pabėgėlių gyvena miestuose, Jordanijos vyriausybė paprašė 
ne stovyklose gyvenančių pabėgėlių užsiregistruoti policijos skyriuose. Taip užsiregistravę 
pabėgėliai gauna pažymėjimą, suteikiantį teisę naudotis kai kuriomis paslaugomis. 
Delegacijos vizito metu jau buvo užsiregistravę 147 000 žmonių.

5. Apsilankymas registracijos centruose

Delegacija apsilankė UNHCR valdomame Amano registracijos centre, taip pat naujajame 
Irbide esančiame UNHCR registracijos centre, pradėjusiame veikti tik prieš tris dienas iki 
vizito.
Pokalbiai trunka apie 20 minučių. Užregistruoti asmenys gauna pažymėjimą, suteikiantį teisę 
į paramą būstui, finansinę ir medicinos pagalbą bei galimybę vaikams lankyti mokyklą. 
Tačiau svarbiausia tai, kad tokį pažymėjimą turintys registruoti asmenys negali būti 
deportuoti. Jį gavę žmonės įgyja teisę į nemokamą gydymą, mokyklinį ugdymą, viešąsias 
paslaugas, specialistų konsultacijas ir kai kurias papildomas paslaugas, pavyzdžiui, teisines 
konsultacijas. Pažymėjimas galioja 6 mėnesius, vėliau jo galiojimas pratęsiamas. Pabėgėlių, 
neatvykusių pratęsti galiojimo termino, pažymėjimai nustoja galioti. Taikant tokią sistemą 
UNHCR sužino apie pagalbos prašančius pabėgėlius.
Naujasis centras Irbide atidarytas siekiant turėti registravimo punktą arčiau sienos ir lengviau 
registruoti pabėgėlius. Nors jis pradėjo veikti visai neseniai, prie jo vartų jau būriavosi minia 
žmonių, laukiančių, kada galės užsiregistruoti. Šiame centre, kuriame pirmenybė teikiama 
pažeidžiamiems asmenims, buvo registruojama apie 500 žmonių per dieną, tačiau artimiausiu 
metu numatoma registruoti du kartus daugiau. Anksčiau registracijos teko laukti 9 mėnesius, 
tačiau pradėjus veikti naujajam centrui, laukimo laiką siekiama sutrumpinti iki 2 mėnesių.

6. Apsilankymas pasienyje ir laikinuose pabėgėlių centruose

Delegacija apsilankė Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) valdomame Mafrako 
laikiname pabėgėlių centre. Į šį centrą Jordanijos ginkluotosios pajėgos atveža neteisėtai į 
šalies teritoriją patekusius asmenis. Pabėgėliai, karinių pajėgų surinkti pasienyje, patikrinti ir 
pamaitinti, atvežami į laikinąjį centrą armijos arba TMO autobusu. Šiame centre jie 
užregistruojami, iš jų paimami tapatybės dokumentai ir vietoj jų išduodamos kopijos kartu su 
pažyma, kad dokumentai buvo paimti. Vėliau dauguma šių pabėgėlių perkeliami į Za'atri 
stovyklą. Be to, laikinajame centre kasdien, ypač naktimis, priimami sužeistieji.
Po vizito laikinajame centre delegacija taip pat turėjo progą apsilankyti sienos apsaugos 
tarnybos būstinėje, įskaitant stebėsenos centrą, kurio vaizdo kameromis kontroliuojamas 
daugiau kaip 50 km ilgio Jordanijos ir Sirijos pasienio ruožas. Delegacija stebėjo, kaip anapus 
sienos, Sirijoje, žmonės reguliariai vežami sunkvežimiais prie sienos. Galiausiai delegacija 
nuvyko į Tnebės (Thnebe) sienos perėjimo punktą, kuriame stebėjo, kaip žmonės kerta sieną. 
Čia TMO gelbsti gyvybes ir teikia skubią pagalbą, be kita ko, humanitarinę evakuaciją, 
pagalbą atvykusiems ir tolesnio susisiekimo priemones.
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7. Susitikimai su Jordanijos valdžios institucijomis ir ambasadoriais

Delegacija susitiko su trijų už pabėgėlių padėtį atsakingų ministerijų – Užsienio reikalų 
ministerijos, Planavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos (MOPIC) ir Vidaus 
reikalų ministerijos – aukšto rango atstovais. 
Jordanijos valdžios institucijos pabrėžė, kad Jordanijos santykiai su ES yra pavyzdingi dėl 
labai sėkmingos partnerystės, padedančios laipsniškai gerinti saugumo ir stabilumo padėtį 
Jordanijoje, ir dėl ES finansinės paramos. Tik prieš kelias savaites iki delegacijos atvykimo 
(2013 m. sausio 23 d.) Jordanijoje įvyko parlamento rinkimai. Valdžios institucijos pabrėžė, 
kad masinis Sirijos pabėgėlių antplūdis yra rimta problema, daranti didelį poveikį 
ekonominei, aplinkos apsaugos ir saugumo padėčiai Jordanijoje, ir sunki našta šalies švietimo 
sektoriui. Valdžios institucijos baiminosi, kad iki 2013 m. pabaigos Jordanijai gali tekti 
priimti milijoną pabėgėlių.
Dabar pabėgėliai sudaro 5 proc. visų Jordanijos gyventojų, o 2013 m. pabaigoje jų gali būti 
jau 15 proc. Užsienio reikalų ministerija taip pat baiminosi, kad taip išaugus pabėgėlių 
skaičiui, tarp etninių grupių gali kilti įtampa, turėsianti padarinių Jordanijai. Pasak valdžios 
institucijų, visame regione, ne tik Jordanijoje, reikia įkurti naujų stovyklų, kad būtų galima 
apgyvendinti pabėgėlius. Apgailestaudamos, kad Sirijos konflikto iki šiol nepavyksta išspręsti 
taikiai, Jordanijos valdžios institucijos griežtai prieštaravo karinei intervencijai ir sakė, jog 
tebesitiki, kad bus atrastas politinis sprendimas ir imtasi laikinų priemonių.
Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad Jordanija laikosi atvirų durų politikos ir kad 
pabėgėliai nėra išsiunčiami ar grąžinami atgal į Siriją.  Ji patvirtino, kad Jordanija neketina 
uždaryti sienų pabėgėliams iš Sirijos. Tačiau Jordanija jau priėmė tiek pabėgėlių, kiek pajėgė 
priimti; negaudama pagalbos, ji nebegalės teikti pabėgėliams reikiamos kokybės paslaugų. 
Ministerija taip pat pabrėžė, kad šis uždavinys turėtų būti sprendžiamas bendromis jėgomis, ir 
ragino tarptautinę bendruomenę prisiimti atsakomybę.
MOPIC, bendradarbiaudama su visomis už įvairių paslaugų teikimą pabėgėliams 
atsakingomis ministerijomis ir šešiomis Jungtinių Tautų agentūromis, parengė Pagalbos 
pabėgėliams iš Sirijos veiksmų planą. Šiame plane nustatyti poreikiai (pvz., aprūpinimo būstu 
ir maistu, švietimo, sveikatos priežiūros ir t. t.) ir teikiamos paslaugos. Tokį MOPIC planą 
remia Tarpvyriausybinio koordinavimo komitetas; ši ministerija atlieka vadovaujamąjį 
vaidmenį koordinuodama pagalbos veiksmų planą, skirdama daugiau dėmesio ekonominiams 
ir finansiniams jo aspektams.
Vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad saugumui ir ypač socialinei apsaugai užtikrinti, 
šeimoms ir moterims pabėgėlėms apsaugoti reikia daug daugiau išteklių. Šiems poreikiams 
patenkinti biudžeto lėšų nepakanka. Remiantis ES visuotiniu požiūriu į migraciją ir judumą, 
2012 m. gruodžio mėn. pradėtas ES ir Jordanijos dialogas migracijos, judumo ir saugumo 
klausimais. Pasak Vidaus reikalų ministerijos, jeigu pabėgėlių srautas nemažės ar toliau didės, 
kaip tikimasi, nebebus įmanoma sutalpinti visų pabėgėlių jiems skirtuose centruose. Tokiu 
atveju gali tekti ieškoti naujų vietų arčiau sienos, kuriose būtų galima įrengti naujus pabėgėlių 
priėmimo centrus.
Delegacijos nariai, siekdami geriau suprasti padėtį šalyje, dvišaliuose susitikimuose taip pat 
kalbėjosi su savo šalių ambasadoriais Jordanijoje.

8. Susitikimai su tarptautinėmis organizacijomis ir NVO



PE506.172v01-00 6/11 DV\928661LT.doc

LT

Delegacija susitiko ir keitėsi informacija su UNHCR atstovais ir ECHO humanitarinės 
pagalbos ekspertais, lydėjusiais delegacijos narius šiems lankantis įvairiose vietose. Be to, 
ji susitiko su įvairiomis Za'atri pabėgėlių stovykloje dirbančiomis organizacijomis: 
UNICEF, Pasaulio maisto programa, NRC, Tarptautine migracijos organizacija, THW, 
Gelbėkit vaikus, MDM, IRD ir ACTED. Šios organizacijos išreiškė susirūpinimą dėl lėšų 
trūkumo ir pabrėžė, kad reikia toliau remti jų nepertraukiamą veiklą atitinkamose srityse. 
Netikrumas dėl būsimo finansavimo trukdo planuoti ateitį. Organizacijos taip pat atkreipė 
dėmesį į sienų politikos klausimą ir teigė, kad joms turi būti leista dirbti pasienyje, nes 
dauguma pabėgėlių negyvena stovyklose. Be to, organizacijos pabrėžė, kad reikia pradėti 
rengti pasirengimo ekstremaliajai padėčiai planą, kad būtų tinkamai pasirengta veikti 
išsipildžius blogiausiam scenarijui, kuris atrodo neišvengiamas. Diskutuojant išaiškėjo 
tvirtesnio bendradarbiavimo poreikis. Vykdoma tam tikra koordinavimo veikla, į kurią 
bandoma įtraukti ir netradicinius paramos teikėjus, taip pat aprėpti sektorių bei teminį 
koordinavimą, tačiau pagrindinis uždavinys yra užtikrinti aukštesnį koordinavimo lygį ir 
koordinuoti veiksmus pasienyje. Be to, būtina koordinuoti Jordanijos valdžios institucijų ir 
vietoje dirbančių agentūrų veiksmus.
Delegacija taip pat susitiko su Jordanijos Raudonojo Pusmėnulio draugijos (JRCS), 
Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacijos (IFRC) ir 
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (ICRC, liet. TRKK) atstovais. Raudonasis Kryžius 
nedalyvauja stovyklų valdyme, tačiau skiria dėmesį vietos bendruomenei. Jo veikla yra 
daugiausia susijusi su registracija, aprūpinimu maistu bei ne maisto prekėmis ir parama 
pinigais. 

9. Išvados

EP delegacija:

1) yra labai susirūpinusi dėl humanitarinės krizės Sirijoje ir dėl jos kaimyninėms šalims 
tenkančios didelės naštos;

2) giria Jordanijos valdžios institucijas už jų pastangas ir solidarumą, Jordanijos 
gyventojus – už jų dosnumą padedant pabėgėliams iš Sirijos, o kitas Sirijos 
kaimynines šalis – už jų teikiamą visokeriopą pagalbą;

3) vertina tarptautinės bendruomenės pastangas padėti Jordanijai suteikti būtiną pagalbą 
pabėgėliams;

4) tačiau pažymi, kad Jordanija greitai nebepajėgs priimti daugiau pabėgėlių ir kad be 
tarptautinės bendruomenės, ES ir valstybių narių paramos jos ribotų išteklių 
nepakanka būtiniems pabėgėlių, kurių vis daugiau patenka į šią šalį, poreikiams 
tenkinti;

5) todėl pabrėžia tarptautinės bendruomenės, ES ir jos valstybių narių atsakomybę ir 
ragina jas toliau teikti paramą, kad būtų galima įveikti šią išskirtinę humanitarinę 
krizę;
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6) ragina Jordanijos valdžios institucijas palikti sieną atvirą visiems pabėgėliams iš 
Sirijos, kad pabėgėliai iš Sirijos galėtų patekti į Jordaniją ir prašyti apsaugos;

7) yra įsitikinusi, kad siekiant tinkamai valdyti krizę vidutinės trukmės laikotarpiu, 
susijusią naštą turi dalytis kaimyninės arabų valstybės;

8) mano, kad ieškant ilgalaikio sprendimo reikėtų pirmiausia parengti regioninę apsaugos 
programą ir kad ši programa turėtų aprėpti ir kitas regiono valstybes;

9) pabrėžia, kad reikia stiprinti įvairių vietoje dirbančių veikėjų – Jordanijos valdžios 
institucijų, tarptautinių organizacijų ir NVO – bendradarbiavimą, įskaitant veiksmų 
koordinavimą pasienyje;

10) ragina visus dalyvius sutelkti pastangas, kad galėtų padėti žmonėms, kuriems 
reikalinga pagalba, visoje šalies teritorijoje, ypač miestuose gyvenantiems 
pabėgėliams, kurie yra mažiau pastebimi nei pabėgėliai stovyklose;

11) ragina Jordanijos valdžios institucijas ir tarptautinę bendruomenę įtvirtinti teisinę 
valstybę Za'atri stovykloje, kad būtų apsaugoti labiausiai pažeidžiami žmonės ir 
būtų užkirstas kelias bet kokiam smurtui ar nusikaltimams;

12) ragina Jordanijos valdžios institucijas leisti humanitarinės pagalbos darbuotojams ir 
organizacijoms patekti prie sienos. Mano kad šiuo tikslu papildomos naudos duotų 
pasienio pagalbos ir stebėsenos protokolai.
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I PRIEDAS. GALUTINĖ DELEGACIJOS PROGRAMA

2013 m. vasario 11 d., pirmadienis

Siūlomi skrydžiai iš Briuselio į Amaną (per Berlyną) vasario 11 d.:
SN2581  BRU/TXL   09:55 11:20  
RJ122  TXL/AMM   14:40 20:45  

20.45–21.30 Kelionė autobusu iš oro uosto į viešbutį1

21.30 Vakarienė pagal pageidavimą

2013 m. vasario 12 d., antradienis

8.00 Renkamasi viešbučio vestibiulyje

8.05–8.15 Kelionė autobusu į susitikimo vietą2

8.30–9.30 Susitikimas su UNHCR atstovo padėjėju Paulu Strombergu ir 
apsilankymas Amano registracijos centre kartu su pabėgėlių 
registracijos pareigūnu Daviesu Kamau

9.30–10.30 Kelionė autobusu į Al Mafraką

10.45–14.00 Apsilankymas Za'atri pabėgėlių stovykloje kartu su UNHCR apsaugos 
pareigūne Myra Sabongi. Darbotvarkė stovykloje: 

- susitikimas su pulkininku Zaheru Abushihabu iš Sirijos pabėgėlių 
stovyklų departamento (SRCD) ir su stovyklos vadovu Mahmoudu Al-
Amoushu iš Jordanijos Hašemitų labdaros organizacijos (JHCO);
- susitikimas ir pasitarimas su UNHCR stovyklos vadove Iris Blom;
- susitikimas su pabėgėliais iš Sirijos (dalyvauja UNHCR pareigūnė, 
atsakinga už bendruomenės paslaugas, Silvia Angemi);
- apsilankymas Pasaulio maisto programos davinių skirstymo centre ir 
pasitarimas su nepaprastosios padėties koordinatoriumi Jonathanu 
Campbellu;
- apsilankymas UNICEF ir pasitarimas su Dominique Hyde;
- susitikimas su Za'atri stovykloje dirbančiomis tarptautinėmis 

organizacijomis (UNICEF, Pasaulio maisto programa, UNHCR, NRC, 
Tarptautine migracijos organizacija, THW, „Gelbėkit vaikus“, MDM, 
IRD, ACTED). 

14.00–14.30 Kelionė autobusu į Mafraką, pasitarimas su vyriausiuoju vietos 
koordinatoriumi Volkeriu Schimmeliu ir pietūs (pagal pageidavimą)

14.30–15.15 Apsilankymas Mafrake gyvenančios pabėgėlių iš Sirijos šeimos 
namuose

15.15–16.00 Apsilankymas Mafrako laikinajame centre kartu su Khaledu 
Takhaynehu iš TMO

                                               
1 Viešbutis „Four Seasons Hotel Amman“, Al Kindi gatvė, 5-asis kvartalas, Džabal Amanas.
2 UNHCR biuras Amane, 05, Abdul Kareem Al-Azzeh gatvė, Deir Ghbaras, Amanas.
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16.00–17.15 Kelionė autobusu ir apsilankymas sienos apsaugos tarnybos būstinėje

17.15–17.30 Kelionė autobusu į Tnebę

17.30–18.15 Apsilankymas Tnebės sienos perėjimo punkte kartu su Khaledu 
Takhaynehu iš TMO

18.15–20.00 Kelionė autobusu į viešbutį ir baigiamasis pasitarimas su ECHO 
humanitarinės pagalbos ekspertu Carlosu Afonso iš Europos Komisijos 
ECHO regioninio paramos biuro

20.00 Kelionė autobusu į viešbutį ir vakarienė pagal pageidavimą

2013 m. vasario 13 d., trečiadienis

8.00 Renkamasi viešbučio vestibiulyje

8.05–9.30 Kelionė autobusu į Irbidą

9.30–10.30 Apsilankymas Irbide atidarytame naujame UNHCR registracijos centre. 
Pasitarimas vietoje su registracijos pareigūnu ir vyriausiuoju vietos 
koordinatoriumi dalyvaujant registracijos pareigūno padėjėjui Naseerui 
EL-NABILSI

11.00–12.30 Kelionė autobusu į susitikimo vietą Amane1

12.30–13.30 Spaudos konferencija

13.30–14.30 Pietūs (pagal pageidavimą)

14.30–15.00 Susitikimas su Austrijos, Nyderlandų, Rumunijos ir Ispanijos 
ambasadoriais

15.30–16.00 Susitikimas su Užsienio reikalų ministerijos generaliniu sekretoriumi 
J. E. Mohammedu-Ali Daheru2

16.30–17.30 Susitikimas su Planavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos 
generaliniu sekretoriumi J. E. Salehu Karabshehu3

17.30–18.15 Susitikimas su Vidaus reikalų ministerijos generaliniu sekretoriumi J. E. 
Samehu Al-Majali4

18.15–18.30 Kelionė autobusu į susitikimo vietą

18.30–19.30 Susitikimas su Jordanijos Raudonojo Pusmėnulio draugijos (JRCS), 
Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų 
federacijos (IFRC) ir Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (ICRC) 
atstovais5

19.30–19.50 Kelionė autobusu į viešbutį

19.50 Vakarienė pagal pageidavimą

2013 m. vasario 14 d., ketvirtadienis

8.30–9.30 Kelionė autobusu į oro uostą

                                               
1 Princesės Basmos g., Šiaurės Abdounas, Amanas.
2 Oro uosto gatvė (Airport Road), Amanas, 11180.
3 Džabal Amanas, 3-asis kvartalas, Zahran g., 1-asis posūkis į dešinę, Amanas, 11118.
4 Al Dakhliyah kvartalas, Karalienės Noor gatvė.
5 Jordanijos Raudonasis Kryžius, Princo Hasano gatvė, Al Ašrafija (Al Ashrafyah), Amanas.
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Savarankiškas grįžimas vasario 14 d.

Siūlomi skrydžiai iš Amano į Briuselį (per Berlyną):
RJ121  AMM/TXL   11:20 13:55  
SN2586  TXL/BRU   17:15 18:35
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II PRIEDAS. DALYVIŲ SĄRAŠAS

Nariai

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) – delegacijos vadovas
Judith SARGENTINI, Greens/EFA-NL
Hubert PIRKER, PPE-AT
Marian-Jean MARINESCU, PPE-RO

Frakcijų darbuotojai

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

Vertėjai žodžiu (arabų ir anglų kalbų)

Aomar GZOUR (grupės vadovas)
Maha EL-METWALLY
Grégoire BALI

Vidaus politikos generalinio direktorato darbuotojai

Maria GANDOLFO, administratorė
Michela LUCCHINI, asistentė

Komunikacijos generalinio direktorato darbuotojai

Isabel NADKARNI, atstovė spaudai
Amelia NEACSU, atstovė audiovizualiniams reikalams

ES DELEGACIJOS JORDANIJOJE darbuotojai

Immaculada ROCA I CORTES, EIVT atstovė spaudai ir politiniams reikalams
Carlos AFONSO, ECHO regioninio paramos biuro atstovas


