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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

V Bruseli 15. apríla 2013

Správa delegácie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o 
utečencoch zo Sýrie v Jordánsku 

Vedúci delegácie: Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

1. Správa o návšteve

Delegácia štyroch poslancov EP (pozri zoznam v prílohe I) cestovala od 11. do 14. februára 
2013 do Jordánska s cieľom zhodnotiť situáciu utečencov zo Sýrie.
Poslaním delegácie bolo zistiť problémy, ktorým čelia susedné krajiny Sýrie, a najmä 
Jordánsko, v súvislosti s výrazným prílevom utečencov v dôsledku politických nepokojov 
v Sýrii, a posúdiť ich životné podmienky v Jordánsku.
Delegácia mala príležitosť navštíviť najväčší utečenecký tábor v Jordánsku a dve registračné 
centrá a takisto preveriť situáciu na hraničnom priechode so Sýriou, ako aj tranzitné miesta. 
Mala možnosť stretnúť sa s niekoľkými sýrskymi utečencami žijúcimi tak v utečeneckých 
táboroch, ako aj v mestských oblastiach. Delegácia tiež viedla podrobné rozhovory s 
jordánskymi orgánmi, veľvyslancami, medzinárodnými organizáciami a mimovládnymi 
organizáciami pôsobiacimi v Jordánsku s cieľom posúdiť situáciu a pomoc, ktorú inštitúcie 
EÚ môžu poskytovať vládnym a mimovládnym subjektom, aby im umožnili tieto mimoriadne 
problémy zvládnuť. 
Na konci návštevy sa konala tlačová konferencia a delegácia dostala veľký priestor 
v médiách.

2. Situácia sýrskych utečencov v Jordánsku

Kríza v Sýrii začala v marci 2011 a odvtedy sa humanitárna situácia neprestajne zhoršuje. 
Odhaduje sa, že sýrska kríza postihuje 4 milióny ľudí a počet vysídlených osôb dosahuje 
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2 milióny1. Väčšina postihnutých obyvateľov bola vysídlená v rámci krajiny predtým, ako 
bola donútená dostať sa cez hranice do bezpečnejších zón v Jordánsku, Libanone, Iraku, 
Egypte a Turecku. Podľa údajov UNHCR tvoria vyše polovicu sýrskych utečencov 
registrovaných v týchto krajinách deti a 39 % má menej ako jedenásť rokov. Jednu z piatich 
domácností vedie žena. Takmer 90 % sýrskych utečencov prišlo v roku 2012. V Jordánsku 
bol zaznamenaný rekordný počet prichádzajúcich utečencov a počet Sýrčanov v Jordánsku sa 
odhaduje na 250 000 registrovaných osôb. Podľa údajov vlády sú však tieto počty vyššie. 
Najväčším utečeneckým táborom je tábor Za´atarí. UNHCR pracuje s jordánskou vládou a 
partnermi na zriadení ďalšieho veľkého tábora s názvom Halabat, ktorý mal byť otvorený 
koncom februára, ale doteraz sa nevyužíva. Spočiatku bude v tomto tábore ubytovaných až 
päťtisíc ľudí a plánuje sa zvýšiť jeho kapacitu na 30 000 osôb. Prevažná väčšina sýrskych 
utečencov (približne 80 %) však žije v mestských spoločenstvách a v čase konania delegácie 
ešte približne 49 000 osôb čakalo na registráciu. V období návštevy delegácie sa počet 
utečencov, ktorí denne prichádzali, zvýšil na priemerne 2 100, pričom ľudia prechádzali cez 
hranice prevažne v noci a za jednu noc niekedy prešlo aj viac ako 3 500 osôb. UNHCR 
posilňuje svoje kapacity na registráciu, aby sa vykonali registrácie ľudí, ktorí na ne čakajú, 
ako aj aby sa obnovili osvedčenia a na jeden mesiac znížila doba čakania od prvého kontaktu 
s UNHCR po registráciu. Nie všetci utečenci sa však registrujú na UNHCR, a preto ich 
presný počet nie je známy. Výrazné znepokojenie existuje v súvislosti s priemerným vekom a 
s pohlavím utečencov: Väčšina z nich sú ženy a deti, keďže muži často ostávajú v Sýrii. 
UNHCR doteraz nepožadovalo rozsiahle presídlenie sýrskych občanov vysídlených 
v dôsledku konfliktu. Vysoký komisár na jednej strane požadoval núdzové presídlenie 
niektorých konkrétnych kategórií utečencov vysídlených v dôsledku konfliktu, a to tých, ktorí 
sú v osobitne chúlostivej situácii a ktorí nemajú realistické vyhliadky na návrat do svojich 
domovov v krátkodobom alebo strednodobom horizonte. Celkový podiel utečencov, ktorých 
nárok na medzinárodnú ochranu EÚ uznáva, je 93 %, pričom Nemecko a Švédsko sú 
členskými štátmi, kde je tento podiel najvyšší. V EÚ zrejme v súčasnosti existuje všeobecná 
zhoda medzi členskými štátmi v tom, že sýrski štátni príslušníci by sa nemali posielať naspäť 
do Sýrie.  

3. Návšteva tábora Za´atarí

Delegácia navštívila utečenecký tábor Za´atarí, ktorý je najväčším táborom v Jordánsku.
Tento tábor bol zriadený v roku 2012. Po prvej reakcii na sýrsku krízu v podobe zriadenia 
dočasných táborov bol Za´atarí prvým účelovo vybodovaným táborom, ktorý sa mal využívať 
dlhšiu dobu. Tábor bol zriadený veľmi rýchlo a najväčším problémom boli pôdne podmienky. 
Keďže dané územie má púštny charakter, prach a piesok životné podmienky veľmi sťažujú. 
Kruté zimné podmienky zhoršili situáciu utečencov a prioritou sa stala príprava tábora na 
zimu. Náklady na prevádzku tábora sú veľmi vysoké, najmä z dôvodu odvodňovacích prác, 
úpravy povrchu štrkom a zabezpečenia, aby bol podklad vhodný pre život. Ďalšie výzvy sú 
spojené s dopravou, logistikou a dodávkami vody. Veľké nezrovnalosti sa objavili v súvislosti 
s počtom utečencov žijúcich v tábore. Jordánske orgány uvádzali počet približne 100 000 
utečencov umiestnených v tomto tábore, zatiaľ čo UNHCR uviedol, že počet utečencov 
žijúcich v tábore počas návštevy delegácie bol zhruba 70 000. Predpokladalo sa, že dôvodom 

                                               
1 Údaje a čísla sa denne menia: Všetky uvádzané údaje sa vzťahujú na čas, keď sa uskutočnila návšteva 
delegácie, t. j. začiatok februára 2013.
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tejto značnej nezhody bola skutočnosť, že orgány počítali ľudí, ktorí vstupovali do tábora a 
registrovali sa. Keďže však ide o otvorený tábor, veľa ľudí odchádzalo a niekedy sa títo ľudia 
neskôr znovu vracali, takže osoby boli započítané dvakrát, resp. počet ľudí, ktorí odchádzajú, 
sa neregistruje.
Obyvateľstvo tábora pozostáva iba zo Sýrčanov, pričom 99 % je sunnitov, a to prevažne ženy
a deti. Väčšina z nich žije v stanoch, ale približne 450 rodín je ubytovaných v 
prefabrikovaných kontajneroch. V čase návštevy sa očakávala dodávka 3 000 nových 
karavanov a do budúcnosti sa plánuje umiestniť celé osadenstvo do karavanov.
V tábore pôsobí 38 MVO (napr. UNICEF, WFP, UNHCR, NRC, IOM, THW, Zachráňte deti, 
MDM, IRD a ACTED), ktoré sú zodpovedné za rôzne služby. V tábore sa zabezpečujú 
základné potreby ľudí: potraviny, stany, prikrývky, hygienické zariadenia, vzdelávanie, 
zdravotná starostlivosť atď. UNHCR uviedol, že podmienky v tábore Za´atarí sú v porovnaní 
s inými utečeneckými tábormi vo svete veľmi dobré, ale že medzinárodné spoločenstvo musí 
splniť svoje sľuby a poskytnúť prisľúbenú pomoc, aby bolo možné tieto služby naďalej 
poskytovať.
Keďže tábor je jedným z najväčších zoskupení ľudí v Jordánsku, bezpečnosť je dôležitou 
otázkou. Najväčšími problémami sú sobáše maloletých, nezákonné obchodovanie a 
rozdeľovanie potravín, čo sa od januára 2013 vyostrilo. Došlo k niekoľkým vlnám 
demonštrácií, protestov a nepokojov, pri ktorých ľudia aj hádzali kamene. V súčasnosti nie sú 
v tábore Za´atarí trvalo prítomné policajné útvary a vo výnimočných prípadoch jordánske 
vojenské jednotky opätovne nastoľujú verejný poriadok. 
V záujme zaistenia bezpečnosti sa vedenia tábora namiesto Hášimovskej charitatívnej 
organizácie (JHCO) nedávno ujalo riaditeľstvo pre verejnú bezpečnosť (PSD).

4. Utečenci v mestách

80 % sýrskych utečencov žije v mestských spoločenstvách. Delegácia sa stretla s niekoľkými 
rodinami sýrskych utečencov v meste Mafraq. Väčšina z nich dosiahla hranicu po niekoľkých 
dňoch a nociach pochodu. Po prekročení hranice boli najprv prevezení do niekoľkých 
dočasných ubytovacích zariadení a potom sa presťahovali do mestských spoločenstiev. Z 
rozhovorov s utečencami vyplynulo, že ich najväčším záujmom je, aby sa čo najskôr mohli 
vrátiť naspäť do svojej krajiny a do svojich domov. Táto potreba je ešte naliehavejšia 
vzhľadom na skutočnosť, že mnohé rodiny sú oddelené, keďže niektorí z členov rodiny 
(väčšinou muži) sa stále nachádzajú v Sýrii. 

Utečencom v mestách sa poskytuje finančná pomoc na pokrytie ich základných potrieb, ako 
sú náklady na nájomné. Podľa veľkosti dostávajú rodiny mesačne 50 až 120 jordánskych 
dinárov (70 – 170 USD). Okrem toho rodiny dostali osobitné finančné prostriedky, ktoré im 
mali pomôcť prežiť v zimnom počasí a nakúpiť palivo, zimné oblečenie a ďalšie prikrývky. 
Počas posledných mesiacov však potreby mestských utečencov vzrástli a mnohí z utečencov, 
ktorí sa stretli s delegáciou, boli nezamestnaní alebo mali zamestnanie s veľmi nízkym 
platom, ktorý nepostačoval na ich obživu. Sťažovali sa na rastúce náklady na nájomné a na 
palivo. Často niekoľko rodín spoločne využíva jeden byt a niekedy sú odkázané na 
veľkorysosť jordánskych susedov. Niektoré z detí, s ktorými sa delegácia stretla, 
nenavštevovali školu, pretože ich rodiny ešte neboli zaregistrované v registračnom centre.
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Táto situácia má značný vplyv na miestnu infraštruktúru, najmä zdravotnú starostlivosť 
a vzdelávacie služby. Jedným z hlavných problémov v rámci pomoci mestským utečencom sa 
ukázala byť koordinácia, najmä kvôli rôznym iniciatívam jednotlivých spoločenstiev a 
skutočnosti, že pre ľudí žijúcich často v odľahlých oblastiach, ktoré nie sú vždy ľahko 
dosiahnuteľné, je k dispozícii menej pracovníkov. Jednotlivé spoločenstvá realizujú mnoho 
iniciatív.

S cieľom získať jasnú predstavu o počte mestských utečencov požiadala jordánska vláda 
utečencov žijúcich v Jordánsku mimo táborov, aby sa registrovali na policajných staniciach.
Po takejto registrácii utečenci získajú preukaz, na základe ktorého možno využívať mnohé 
služby. V čase návštevy bolo takto zaregistrovaných 147 000 osôb.

5. Návšteva registračných centier

Delegácia navštívila registračné centrum v Ammáne, ktoré riadi UNHCR, a takisto nové 
registračné centrum UNHCR v Irbide, ktoré začalo fungovať len tri dni predtým.
Rozhovory trvajú približne 20 minút. Registrované osoby dostanú osvedčenie, na základe 
ktorého môžu získať podporu na bývanie, finančnú a lekársku pomoc a prístup detí do škôl. 
Najdôležitejšie však je, že takéto osvedčenie poskytuje registrovaným osobám ochranu pred 
vyhostením. S týmto osvedčením získajú utečenci bezplatný prístup k lekárskej starostlivosti, 
školskému vzdelaniu, službám komunít, poradenstvu a niektorým službám ad hoc, ako je 
napr. právne poradenstvo. Osvedčenie je platné šesť mesiacov a potom sa jeho platnosť 
obnovuje. V prípade, že sa utečenec nedostaví na obnovenie osvedčenia, toto osvedčenie 
stráca platnosť. Vďaka tomuto systému má UNHCR prehľad o utečencoch, ktorí žiadajú o 
pomoc.
Nové registračné centrum v Irbide bolo zriadené preto, aby existovalo zariadenie na 
registráciu, ktoré je bližšie k hranici, a aby sa registrácia uľahčila. Napriek tomu, že toto 
centrum bolo novo zriadené, pred bránou už zhromaždený zástup ľudí čakal na registráciu. 
Centrum uprednostňuje zraniteľné skupiny obyvateľstva a denne registruje približne 500 ľudí, 
pričom v blízkej budúcnosti sa má dosiahnuť dvojnásobná kapacita. Doba čakania na 
registráciu bola deväť mesiacov, ale cieľom je znížiť túto dobu vďaka novému centru na dva 
mesiace.

6. Návšteva hranice a dočasných ubytovacích zariadení

Delegácia navštívila dočasné ubytovacie zariadenie v meste Mafraq, ktoré spravuje 
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Jordánske ozbrojené sily do tohto zariadenia 
privádzajú osoby, ktoré na toto územie vstúpili nelegálne. Armáda najprv utečencov 
zhromažďuje v centrách v blízkosti hraníc, kde sa podrobia prehliadke a dostanú potraviny, a 
potom ich armáda alebo organizácia IOM autobusom prevezie do dočasného ubytovacieho 
zariadenia, kde sa zaregistrujú, odovzdajú preukazy totožnosti a dostanú potvrdenia a kópiu 
svojho preukazu totožnosti. Následne sa väčšina utečencov prevezie do tábora Za´atarí. 
Dočasné ubytovacie zariadenie okrem toho denne prijíma zranených ľudí, a to najmä v noci.
Po návšteve tohto dočasného ubytovacieho zariadenia mala delegácia príležitosť navštíviť aj 
veliteľstvo pohraničnej stráže vrátane monitorovacieho centra, ktoré kamerami kontroluje 
vyše 50 kilometrov hranice medzi Jordánskom a Sýriou. Delegácia bola svedkom pravidelnej 
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nákladnej dopravy na sýrskej strane hranice, ktorou bola zabezpečovaná preprava ľudí k 
hranici. Na záver delegácia navštívila hraničný priechod v Thnebe, kde mala možnosť 
sledovať prechádzanie cez hranice. Pôsobí tu organizácia IOM, ktorá vykonáva záchranné 
akcie a poskytuje núdzovú pomoc, ktorá okrem iného zahŕňa humanitárnu evakuáciu, pomoc 
pri príchode a následnú prepravu.

7. Stretnutia s jordánskymi orgánmi a veľvyslancami

Delegácia sa stretla s vysokými predstaviteľmi troch ministerstiev zodpovedných za situáciu 
utečencov, a to ministerstva zahraničných vecí, ministerstva plánovania a medzinárodnej 
spolupráce (MOPIC) a ministerstva vnútra.
Jordánske orgány zdôraznili príkladné vzťahy medzi Jordánskom a EÚ vďaka skvelému 
partnerstvu, ktoré umožnilo postupný pokrok na ceste k bezpečnosti a stabilite v Jordánsku, 
ako aj vďaka finančnej podpore EÚ. Parlamentné voľby v Jordánsku sa konali iba niekoľko 
týždňov pred návštevou delegácie (23. januára 2013). Vládne orgány zdôraznili, že výrazný 
prílev utečencov zo Sýrie je skutočným problémom, ktorý má veľký dosah na hospodársku, 
environmentálnu a bezpečnostnú situáciu v Jordánsku a takisto značne zaťažuje odvetvie 
vzdelávania. Orgány vyjadrili obavy, že do Jordánska by do konca roka 2013 mohol prísť až 1 
milión utečencov.
V súčasnosti predstavujú utečenci 5 % jordánskeho obyvateľstva a do konca roka 2013 by sa 
ich podiel mohol zvýšiť na 15 %. Ministerstvo zahraničných vecí takisto vyjadrilo obavu, že 
takéto zvýšenie počtu utečencov by mohlo viesť k vystupňovaniu etnického napätia a k 
dôsledkom na situáciu v Jordánsku. Podľa názoru orgánov sú v regióne a aj mimo Jordánska 
potrebné nové tábory, ktoré by pomohli s ubytovaním utečencov. Jordánske orgány vyjadrili 
poľutovanie nad tým, že mierové riešenie sýrskeho konfliktu je zatiaľ v nedohľadne, dôrazne 
sa postavili proti vojenskému zásahu a uviedli, že stále veria v politické riešenie a zriadenie 
prechodného režimu.
Ministerstvo zahraničných vecí zdôraznilo jordánsku politiku otvorených dverí a skutočnosť, 
že sa neuskutočnili žiadne vyhostenia ani návraty utečencov do Sýrie. Potvrdilo, že Jordánsko 
nechce pre sýrskych utečencov zavrieť hranice. Jordánsko však dosiahlo svoju maximálnu 
absorpčnú kapacitu a bez získania pomoci nebude schopné zabezpečovať utečencom služby v 
požadovanej kvalite. Ministerstvo takisto zdôraznilo, že by to malo byť spoločnou úlohou, a 
naliehavo vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby prevzalo svoju zodpovednosť.
MOPIC v spolupráci so všetkými ministerstvami zodpovednými za rôzne služby a so šiestimi 
agentúrami OSN vypracovalo plán reakcie pre sýrskych utečencov. V tomto pláne sa 
identifikujú potreby (ako napr. bývanie, potraviny, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť atď.) 
a poskytované služby. MOPIC je v súvislosti s týmto plánom podporované medzivládnym 
koordinačným výborom a ako zastrešujúce ministerstvo koordinuje tento plán reakcie a 
zameriava sa pritom na hospodárske a finančné aspekty.
Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že na zachovanie bezpečnosti, najmä v sociálnej oblasti, a na 
ochranu celistvosti rodín a utečeniek je potrebných oveľa viac zdrojov. Daný rozpočet na 
pokrytie takýchto potrieb nestačí. V decembri 2012 sa v rámci globálneho prístupu k migrácii 
a mobilite začal dialóg medzi EÚ a Jordánskom o migrácii, mobilite a bezpečnosti. 
Ministerstvo vnútra uviedlo, že ak bude prílev utečencov aj naďalej taký vysoký alebo – ako 
sa očakáva – dokonca ešte vyšší, nebude možné umiestniť utečencov v existujúcich 
zariadeniach. V takomto prípade bude možno potrebné hľadať nové lokality bližšie k 
hraniciam, kde bude možné vybudovať nové zariadenia na ubytovanie utečencov.
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Členovia delegácie sa takisto zúčastnili na dvojstranných stretnutiach s príslušnými 
veľvyslancami svojich krajín v Jordánsku, aby o situácii v krajine získali lepší prehľad.

8. Stretnutia s medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami

Delegácia sa zúčastnila na stretnutiach a brífingoch so zástupcami UNHCR 
a s humanitárnymi expertmi ECHO, ktorí takisto sprevádzali členov delegácie počas ich 
návštev na mieste. Zúčastnila sa aj na stretnutí s viacerými organizáciami pôsobiacimi v 
utečeneckom tábore Za´atarí, a to UNICEF, WFP, NRC, IOM, THW, Zachráňte deti, 
MDM, IRD a ACTED. Tieto organizácie vyjadrili obavy v súvislosti s nedostatkom 
finančných prostriedkov a potrebou ďalšej podpory prebiehajúcich činností v ich 
príslušných oblastiach pôsobnosti. Pre nedostatok istoty, pokiaľ ide o budúce financovanie, 
je ťažké plánovať dopredu. Organizácie sa takisto zaoberali otázkou hraničnej politiky a 
potrebou zabezpečenia prístupu k hranici, keďže väčšina utečencov nie je ubytovaná v 
táboroch. Zdôraznili tiež, že je potrebné začať s vypracúvaním plánu prípravy na núdzové 
situácie, a pripraviť sa tak na najhorší možný scenár, ktorému sa zrejme nebude dať 
vyhnúť. Z rozhovorov vyplynulo, že je potrebné posilniť spoluprácu. Existujú niektoré 
koordinačné činnosti, ktorých zámerom je zapojiť aj netradičných darcov a prehĺbiť 
koordináciu v rámci jednotlivých odvetví a jednotlivých tematických oblastí. Problémom 
je však dosiahnuť väčšiu mieru koordinácie a takisto koordináciu činností na hranici. 
Navyše je potrebné zaistiť koordináciu činností jordánskych orgánov a agentúr, ktoré 
pôsobia na mieste.
Delegácia sa tiež stretla so zástupcami Jordánskej spoločnosti červeného polmesiaca (JRCS), 
Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (MFS ČK/ČP) 
a Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK). Červený kríž sa na správe 
utečeneckých táborov nepodieľa a zameriava sa skôr na miestne spoločenstvá. Medzi jeho 
činnosti patrí predovšetkým registrácia, distribúcia potravín a nepotravinárskych výrobkov a 
poskytovanie finančnej pomoci. 

9. Závery

Delegácia EP:

1. vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s humanitárnou krízou v Sýrii a veľkou 
záťažou, ktorú táto kríza spôsobuje susedným krajinám;

2. chváli úsilie a solidaritu jordánskych orgánov a veľkorysosť jordánskeho obyvateľstva 
pri poskytovaní pomoci utečencom zo Sýrie, ako aj každú formu pomoci, ktorú 
poskytujú ďalšie susedné krajiny Sýrie;

3. oceňuje úsilie medzinárodného spoločenstva o podporu Jordánska pri poskytovaní 
nevyhnutnej pomoci utečencom;

4. konštatuje však, že absorpčná kapacita Jordánska je takmer vyčerpaná a že jeho 
obmedzené zdroje bez finančnej podpory medzinárodného spoločenstva, EÚ a 
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členských štátov nepostačujú na uspokojenie základných potrieb rastúceho počtu 
utečencov prichádzajúcich do tejto krajiny;

5. zdôrazňuje preto zodpovednosť medzinárodného spoločenstva, EÚ a členských štátov 
a vyzýva ich, aby aj naďalej poskytovali podporu s cieľom reagovať na túto 
mimoriadnu humanitárnu krízu;

6. naliehavo vyzýva jordánske orgány, aby ponechali svoje hranice otvorené pre 
všetkých utečencov zo Sýrie, a aby im tak umožnili prísť do Jordánska a hľadať tam 
ochranu;

7. vyjadruje presvedčenie, že spoločné znášanie záťaže susednými arabskými krajinami 
je pre riadne krízové riadenie zo strednodobého hľadiska nevyhnutné;

8. domnieva sa, že ako dlhodobé riešenie by malo byť prioritou zriadenie regionálneho 
programu ochrany a že tento program by sa mal rozšíriť aj na ďalšie krajiny v regióne;

9. zdôrazňuje, že je potrebné zintenzívniť spoluprácu viacerých subjektov pôsobiacich na 
mieste, konkrétne jordánskych orgánov a medzinárodných a mimovládnych 
organizácií, ako aj koordináciu činností na hranici;

10. vyzýva všetky zúčastnené subjekty, aby sústredili svoje úsilie s cieľom pomôcť 
všetkým ľuďom v núdzi bez ohľadu na to, kde v krajine sa nachádzajú, najmä však 
utečencom v mestách, ktorí sú v porovnaní s utečencami umiestnenými v táboroch 
menej viditeľní;

11 vyzýva jordánske orgány a medzinárodné spoločenstvo, aby v tábore Za´atarí 
zaviedli zásady právneho štátu s cieľom chrániť najzraniteľnejšie skupiny ľudí a 
zabrániť akémukoľvek násiliu a trestným činom;

12. vyzýva jordánske orgány, aby humanitárnym pracovníkom a organizáciám umožnili 
prístup k hranici; domnieva sa, že pridanú hodnotu by v tejto súvislosti zabezpečili 
protokoly o poskytovaní pomoci a monitorovaní situácie na hranici.
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PRÍLOHA I: KONEČNÝ PROGRAM DELEGÁCIE

Pondelok 11. februára 2013

Predpokladané lety z Bruselu do Ammánu (cez Berlín) 11. februára:
SN2581  BRU/TXL   09:55 11:20  
RJ122  TXL/AMM   14:40 20:45  

20:45 – 21:30 Preprava autobusmi z letiska do hotela1

21:30 Individuálna večera

Utorok 12 februára 2013

8:00 Zraz vo vstupnej hale hotela 

8:05 – 8:15 Preprava autobusmi na miesto stretnutia2

8:30 – 9:30 Stretnutie so zástupcom predstaviteľa UNHCR Paulom Strombergom a 
návšteva registračného centra v Ammáne v sprievode registračného 
úradníka Daviesa Kamaua

9:30 – 10:30 Preprava autobusmi do mesta Al Mafraq

10:45 – 14:00 Návšteva utečeneckého tábora Za´atarí v sprievode úradníčky UNHCR 
pre ochranu pani Myry Sabongiovej. Program v tábore: 

– plukovník Záhir Abúšiháb – oddelenie pre sýrsky utečenecký tábor 
(SRCD) a pán Mahmúd al-Amúš – jordánska Hášimovská charitatívna 
organizácia (JHCO), správca tábora 
– stretnutie s informačnou správkyňou UNHCR pre otázky tábora pani 
Iris Blomovou
– stretnutie so sýrskymi utečencami (úradníčka UNHCR pre 
verejnoprospešné služby Silvia Angemiová)
– návšteva areálu Svetového potravinového programu (WFP) pre 
distribúciu, brífing s koordinátorom pre núdzové situácie Jonathanom 
Campbellom 
– návšteva kancelárie UNICEF, brífing s Dominique Hydeovou
– stretnutie s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v tábore 

Za´atarí (UNICEF, WFP, UNHCR, NRC, IOM, THW, Zachráňte deti, 
MDM, IRD, ACTED) 

14:00 – 14:30 Preprava autobusmi do mesta Mafraq – brífing so zodpovedným 
koordinátorom na mieste Volkerom Schimmelom a obed (individuálne)

14:30 – 15:15 Návšteva sýrskej utečeneckej rodiny v meste Mafraq

15:15 – 16:00 Návšteva dočasného ubytovacieho zariadenia v meste Mafraq v 
sprievode Chálida Tachájnu, IOM

16:00 – 17:15 Preprava autobusmi a návšteva veliteľstva pohraničnej stráže

                                               
1 Four Seasons Hotel Amman, Al Kindi Street, 5th Circle, Jabal Amman.
2 UNHCR Amman Office, 05, Abdul Kareem Al-Azzeh Street, Deir Ghbar, Ammán.
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17:15 – 17:30 Preprava autobusmi do Thnebe

17:30 – 18:15 Návšteva hraničného priechodu v Thnebe v sprievode Chálida 
Tachájnu, IOM

18:15 – 20:00 Preprava autobusmi do hotela a záverečná schôdza s humanitárnym 
expertom ECHO Carlosom Afonsom, Úrad regionálnej podpory ECHO, 
Európska komisia

20:00 Preprava autobusmi do hotela a individuálna večera

Streda 13. februára 2013

8:00 Zraz vo vstupnej hale hotela 

8:05 – 9:30 Preprava autobusmi do Irbidu

9:30 – 10:30 Návšteva novootvoreného registračného centra UNHCR v Irbide. Brífing 
s registračným úradníkom a so zodpovedným koordinátorom na mieste 
v sprievode zástupcu registračného úradníka Nasíra al-Nabilsího

11:00 – 12:30 Preprava autobusmi na miesto stretnutia v Ammáne1

12:30 – 13:30 Tlačová konferencia

13:30 – 14:30 Obed (individuálne)

14:30 – 15:00 Stretnutie s veľvyslancami Rakúska, Holandska, Rumunska a 
Španielska

15:30 – 16.00 Stretnutie s Jeho Excelenciou pánom Muhammadom Alím Dáhirom, 
generálnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí2

16.30 – 17.30 Stretnutie s Jeho Excelenciou pánom Sálihom al-Charábšom, 
generálnym tajomníkom ministerstva plánovania a medzinárodnej 
spolupráce3

17:30 – 18:15 Stretnutie s Jeho Excelenciou pánom Sámihom al-Madžálím, 
generálnym tajomníkom ministerstva vnútra4

18:15 – 18:30 Preprava autobusmi na miesto stretnutia

18:30 – 19:30 Stretnutie so zástupcami Jordánskej spoločnosti červeného polmesiaca 
(JRCS), Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a 
Červeného polmesiaca (MFS ČK/ČP) a Medzinárodného výboru 
Červeného kríža (MVČK)5

19:30 – 19:50 Preprava autobusmi do hotela

19:50 Individuálna večera

Štvrtok 14. februára 2013

8:30 – 9:30 Preprava autobusmi na letisko

Individuálny návrat 14. februára

                                               
1 Princess Basma St., North Abdoun, Ammán.
2 Airport Road, Ammán 11180.
3 Jabal Amman, 3rd circle, Zahran St., prvá odbočka vpravo, Ammán 11118.
4 Al Dakhliyah Circle - Queen Noor street.
5 Jordan Red Crescent, Prince Hasan Street, Al Ashrafyah, Ammán.
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Predpokladané lety z Ammánu do Bruselu (cez Berlín):
RJ121  AMM/TXL   11:20 13:55  
SN2586  TXL/BRU   17:15 18:35

PRÍLOHA II: ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Členovia 

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

Zamestnanci politických skupín

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

Tlmočníci (arabčina – angličtina)

Aomar GZOUR (vedúci tímu)
Maha EL-METWALLY
Grégoire BALI

Pracovníci GR IPOL

Maria GANDOLFO, administrátorka
Michela LUCCHINI, asistentka

Pracovníci GR pre komunikáciu 

Isabel NADKARNI, tlačová zástupkyňa
Amelia NEACSU, audiovizuálne oddelenie

Pracovníci delegácie EÚ v Jordánsku

Immaculada ROCA I CORTES, ESVČ, tlačová zástupkyňa a kontaktná osoba pre politické 
otázky
Carlos AFONSO, Úrad regionálnej podpory ECHO


