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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Bruselj, 15. april 2013

Poročilo delegacije Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve o 
beguncih iz Sirije v Jordaniji 

Vodja delegacije: Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR 

1. Poročilo o obisku

Od 11. do 14. februarja 2013 je bila na obisku v Jordaniji delegacija štirih poslancev 
Evropskega parlamenta (glej seznam v prilogi I), da bi ocenila položaj beguncev iz Sirije.
Namen delegacije je bil razumeti izzive, s katerimi se soočajo države sosede Sirije, zlasti 
Jordanija, zaradi množičnega pritoka beguncev, ki je posledica političnih nemirov v Siriji, in 
oceniti njihove življenjske razmere v Jordaniji.
Delegacija je imela možnost obiskati največje begunsko taborišče v Jordaniji in dva centra za 
registracijo ter preveriti položaj na mejnih prehodih s Sirijo in tamkajšnje tranzitne objekte. 
Imela je tudi možnost, da se sreča z nekaj sirskimi begunci, ki živijo bodisi v begunskih 
taboriščih bodisi v mestnem okolju. Delegacija je opravila poglobljeno razpravo z 
jordanskimi organi, veleposlaniki, mednarodnimi organizacijami in nevladnimi 
organizacijami, ki delujejo v Jordaniji, da bi ocenila položaj in pomoč, ki bi jo lahko 
institucije EU zagotovile vladnim in nevladnim subjektom ter jim tako omogočile premagati 
te izjemne izzive. 
Ob koncu obiska je bila prirejena novinarska konferenca in delegacija je bila deležna velike 
pozornosti medijev.

2. Položaj beguncev iz Sirije v Jordaniji

Sirska kriza se je začela v marcu 2011 in odtlej se humanitarne razmere nenehno zaostrujejo. 
Po ocenah je kriza v Siriji prizadela 4 milijone ljudi, število razseljenih oseb pa se ocenjuje na 
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2 milijona1. Večina prizadetega prebivalstva je bila najprej notranje razseljena, potem pa 
prisiljena prečkati meje in se zateči na varnejša območja v Jordaniji, Libanonu, Iraku, Egiptu 
in Turčiji. Po navedbah Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) je 
več kot polovica registriranih sirskih beguncev v teh državah otrok, pri čemer je 39 % mlajših 
od 11 let. Vsako peto gospodinjstvo vodijo ženske. Skoraj 90 % beguncev iz Sirije je prišlo 
leta 2012. Jordanija je zabeležila rekordno število beguncev – število Sirijcev v Jordaniji se 
ocenjuje na 250 000 registriranih oseb. Po mnenju vlade je to število celo višje. Največje 
begunsko taborišče je Zaatri. UNHCR sodeluje z jordansko vlado in partnerji pri urejanju še 
enega večjega taborišča, poznanega pod imenom Halabat, ki naj bi se odprlo pred koncem 
februarja, a vseeno še ne deluje. Na začetku naj bi taborišče sprejelo do pet tisoč ljudi, 
načrtuje pa se povečanje zmogljivosti taborišča na 30 000 ljudi. Velika večina sirskih 
beguncev vendarle živi v mestnem okolju (približno 80 %) in v času obiska delegacije je 
skoraj 49 000 oseb še vedno čakalo na registracijo. Med obiskom delegacije je dnevno 
povprečje prihodov naraslo na 2 100 ljudi na dan, pri čemer so ljudje mejo prečkali pretežno 
ponoči in je v eni noči število oseb, ki so prečkale mejo, preseglo 3 500. UNHCR povečuje 
svoje zmogljivosti za registriranje oseb, da bi zagotovil registracijo oseb, ki na to še čakajo, in 
obnovo potrdil ter skrajšal čakanje od prvega stika z UNHCR do registracije na mesec dni. 
Vsi begunci pa se ne registrirajo pri UNHCR, zato njihovo natančno število ostaja 
nezanesljivo. Veliko zaskrbljenosti je povezane s povprečno starostjo in spolom beguncev. 
Pretežno gre za ženske in otroke, saj se moški pogosto odločijo ostati v Siriji. 
UNHCR doslej ni pozval k množični selitvi sirskih državljanov, ki so bili razseljeni zaradi 
konflikta. Je pa visoki komisar pozval k izredni preselitvi nekaterih specifičnih kategorij 
beguncev, ki so bili razseljeni zaradi konflikta, in sicer tistih, ki so v izrazito ranljivem 
položaju in nimajo realnih možnosti, da bi se lahko na kratki ali srednji rok vrnili na svoje 
domove. Splošna stopnja priznavanja upravičenosti do mednarodne zaščite v EU je 93 %, pri 
čemer sta Nemčija in Švedska državi članici z najvišjima stopnjama. Zdi se, da v EU obstaja 
splošno soglasje med državami članicami, da se državljanov Sirije ne bi smelo vračati.  

3. Obisk taborišča Zaatri

Delegacija je obiskala begunsko taborišča Za'atri, ki je največje v Jordaniji.
Postavljeno je bilo julija 2012. Po tem, ko so bila prvi odziv na krizo v Siriji prehodna 
taborišča, je bilo taborišče Za'atri prvo, ki je bilo zgrajeno s ciljem, da bi se uporabljalo dlje 
časa. Zgrajeno je bilo zelo hitro, velik izziv pa so predstavljale značilnosti tal. Ker gre za 
puščavsko območje, so življenjske razmere zaradi peska in prahu zelo težke. Zaradi ostrih 
zimskih razmer je bil položaj beguncev še slabši: prednostna naloga je postala priprava 
taborišča na zimo. Stroški vzdrževanja taborišča so zelo visoki, zlasti na račun kanalizacije, 
posipanja s peskom in zagotavljanja, da so tla primerna za življenje.  Dodatni izzivi so 
promet, logistika in oskrba z vodo. Velik razkorak se je pojavil pri številu beguncev, 
nastanjenih v taborišču. Jordanski organi so izpostavili številko približno 100 000 beguncev v 
taborišču, medtem ko je UNHCR izjavil, da je bilo število beguncev, ki so bili nastanjeni v 
taborišču v času obiska delegacije, okrog 70 000. Tako veliko razhajanje pripisujejo dejstvu, 
da jordanski organi beležijo ljudi, ki vstopijo v taborišče in se registrirajo, mnogi pa odidejo 

                                               
1 Podatki in številke se spreminjajo vsakodnevno. Vsi navedeni podatki se nanašajo na obdobje obiska 
delegacije, tj. začetek februarja 2013.
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in se včasih pozneje tudi vrnejo, saj gre za odprto taborišče, zaradi česar so bili nekateri 
zabeleženi dvakrat, niti se ne beleži število ljudi, ki odidejo.
V taborišču prebivajo izključno Sirijci, 99 % je sunitov, pretežno gre za ženske in otroke. 
Večina jih živi v šotorih, približno 450 družin pa je nastanjenih v bivalnih kontejnerjih. V 
času obiska delegacije so v taborišču pričakovali dostavo 3 000 bivalnih prikolic in načrt za 
prihodnost predvideva, da bi jih zagotovili vsem, ki prebivajo v taborišču.
V taborišču je dejavnih 38 nevladnih organizacij (med drugim UNICEF, WFP, UNHCR, 
NRC, IOM, THW, Save the Children, MDM, IRD in ACTED), ki so odgovorne za različne 
storitve. V taborišču je poskrbljeno za osnovne potrebe ljudi: hrana, šotori, odeje, higienske 
storitve, izobraževanje, zdravstveno varstvo itd. 
UNHCR navaja, da so pogoji v taborišču Zaatri zelo dobri v primerjavi z drugimi begunskimi 
taborišči po svetu, a bi mednarodna skupnost morala vseeno izpolniti svoje obljube in 
zagotoviti obljubljeno pomoč, da bi se nadaljevalo opravljanje storitev.
V taborišču je težava varnost, glede na to, da gre za eno najgosteje poseljenih območij v 
Jordaniji. Poglavitne težave so poroke mladoletnikov, tihotapljenje in razdeljevanje hrane, pri 
katerem se od januarja 2013 pojavljajo napetosti z demonstracijami, protesti, nemiri in 
metanjem kamenja. Trenutno v taborišču policija ni stalno prisotna in v izjemnih primerih red 
in mir vzpostavljajo jordanske vojaške sile. 
Da bi se zagotovila varnost, je bila uprava taborišča nedavno premeščena iz hašemitske 
dobrodelne organizacije (JHCO) v direktorat za javno varnost (PSD).

4. Begunci v mestih

80 % sirskih beguncev živi v mestnih skupnostih. Delegacija se je srečala z nekaj z nekaj 
sirskimi begunskimi družinami v Mafraku. Večina jih je prispela do meje po tem, ko so hodili 
več dni in noči. Ko so mejo prečkali, so bili najprej premeščeni v prehodne namestitvene 
objekte in nato preseljeni v mestne skupnosti. Iz pogovorov z begunci je bilo razbrati, da je 
njihova glavna skrb možnost čimprejšnje vrnitve v svojo državo in na domove. To še bolj 
podkrepi dejstvo, da so številne družine ločene, saj so nekateri njihovi člani (pretežno moški) 
še vedno v Siriji. 

Begunci v mestih prejemajo denarno pomoč za kritje osnovnih potreb, kot so na primer 
stroški najemanja bivališč. Družine prejemajo med 50 in 120 jordanskih dinarjev (70–170 
USD) na mesec, odvisno od velikosti. Poleg tega in da bi jim pomagali premagati zimo, so 
družine prejele dodatna sredstva za pomoč pri nakupu kuriva, zimskih oblačil in dodatnih 
odej. V zadnjih mesecih pa so potrebe beguncev v mestih narasle in številni, s katerimi se je 
srečala delegacija, so bili brezposelni ali so imeli zaposlitev z zelo nizkimi dohodki, ki niso 
zadostovali za preživljanje. Pritoževali so se zaradi rastočih stroškov najemanja bivališč in 
kuriva. Pogosto več družin biva v istem stanovanju in včasih so prepuščeni velikodušnosti 
svojih jordanskih sosedov. Nekaj otrok, s katerimi se je srečala delegacija, ni obiskovalo šole, 
ker njihove družine še niso bile prijavljene v centru za registracijo.

Takšne razmere občutno vplivajo na lokalno infrastrukturo, zlasti na zdravstvene in 
izobraževalne storitve. Usklajevanje pri pomoči beguncem v mestih se je izkazalo za velik 
izziv, zlasti zaradi različnih pobud v skupnostih in zaradi dejstva, da je manj osebja na voljo 
za ljudi, ki pogosto živijo na odročnih območjih, ki niso vedno lahko dostopna. Številne 
pobude na ravni skupnosti se še vedno izvajajo.
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Jordanska vlada je zaprosila begunce, ki v Jordaniji prebivajo zunaj taborišč, naj se prijavijo 
na policijskih postajah, da bi dobila jasno sliko o številu beguncev, ki bivajo v mestih. Po 
prijavi begunci prejmejo kartico za storitve, ki jo uporabljajo za več storitev. V času obiska se 
je prijavilo že 147 000 ljudi.

5. Obisk centrov za registracijo 

Delegacija je obiskala center za registracijo v Amanu, ki ga upravlja UNHCR, pa tudi novi 
center za registracijo visokega komisarja v Irbidu, ki je bil odprt samo tri dni prej.
Pogovori trajajo približno 20 minut. Registrirane osebe prejmejo potrdilo, s katerim dobijo 
podporo za bivališče, finančno in zdravniško pomoč ter dostop do šole za otroke. 
Najpomembnejše pa je, da so s takšnim potrdilom osebe zavarovane pred izgonom. S 
potrdilom imajo ljudje dostop do brezplačnega zdravstvenega varstva, šole, javnih storitev, 
svetovanja in nekaterih namenskih storitev, kot je na primer pravno svetovanje. Potrdilo je 
veljavno 6 mesecev in se nato obnovi. Potrdilu preneha veljavnost, če begunec osebno ne 
zaprosi za podaljšanje. Ta sistem UNHCR omogoča, da spremlja, koliko beguncev potrebuje 
pomoč.
Namen odprtja novega centra v Irbidu je bil postavitev točke za registracijo bližje meji in 
olajšanje registracije. Čeprav se je šele odprl, se je pred vrati že zbrala množica, ki je čakala 
na registracijo. V tem centru imajo prednost ranljive osebe in na dan se povprečno registrira 
približno 500 oseb, cilj pa je to število v bližnji prihodnosti podvojiti. Čakanje na registracijo 
je trajalo 9 mesecev, z novim centrom pa nameravajo ta čas skrajšati na dva meseca.

6. Obisk meje in tranzitnih objektov

Delegacija je obiskala tranzitni objekt v Mafraku, ki ga upravlja organizacija IOM.  Jordanska 
vojska tja pripelje osebe, ki nezakonito vstopijo na ozemlje države. Begunce v ta tranzitni 
objekt pripeljejo z avtobusom IOM ali vojske po tem, ko jih vojska zbere v centrih ob meji, 
kjer jih pregledajo in jim dajo nekaj hrane. Tu se potem registrirajo, odvzamejo jim osebne 
izkaznice ter dobijo potrdilo in kopijo svoje osebne izkaznice. Večina teh beguncev je nato 
premeščena v taborišče Za'atri. Objekt poleg tega vsakodnevno sprejema ranjence, zlasti 
ponoči.
Po obisku tranzitnega objekta je imela delegacija možnost obiskati poveljstvo mejne straže, 
vključno z nadzornim centrom, ki s pomočjo videonadzora spremlja več kot 50 kilometrov 
meje med Jordanijo in Sirijo. Delegacija se je lahko prepričala, kako na sirski strani 
tovornjaki redno dovažajo ljudi do meje. Nazadnje je delegacija obiskala mejni prehod 
Thnebe, kjer je lahko opazovala prečkanje meje.  IOM tukaj posreduje, da rešuje življenja in 
zagotavlja nujno pomoč, kar med drugim vključuje humanitarne evakuacije, pomoč pri 
prihodu in prevoz na druge lokacije.

7. Srečanja z jordanskimi oblastmi in veleposlaniki

Delegacija se je srečala z visokimi predstavniki treh ministrstev, ki so pristojna za položaj 
beguncev, in sicer ministrstva za zunanje zadeve, ministrstva za načrtovanje in mednarodno 
sodelovanje ter ministrstva za notranje zadeve.
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Predstavniki jordanskih oblasti so izpostavili zgledne odnose med Jordanijo in EU, ki izhajajo 
iz odličnega partnerstva, ki je omogočilo postopen napredek varnosti in stabilnosti v Jordaniji, 
ter finančne podpore EU. Le nekaj tednov pred obiskom delegacije so bile v Jordaniji 
parlamentarne volitve (23. januarja 2013). Vladni organi so poudarili, da množični pritok 
beguncev iz Sirije povzroča veliko zaskrbljenost ter močno vpliva na gospodarske, okoljske 
in varnostne razmere v Jordaniji, močno pa obremenjuje tudi izobraževalni sektor. Izrazili so 
bojazen, da utegne Jordanija do konca leta 2013 sprejeti milijon beguncev.
Begunci trenutno predstavljajo 5 % jordanskega prebivalstva, do konca leta 2013 pa utegne ta 
delež doseči 15 %. Ministrstvo za zunanje zadeve je izrazilo tudi bojazen, da bi lahko 
povečanje števila beguncev povzročilo etnične napetosti in v Jordaniji pustilo posledice. Po 
mnenju jordanskih oblasti so v tej regiji, tudi zunaj Jordanije, potrebna nova taborišča, ki bi 
pripomogla k nastanitvi beguncev. Jordanske oblasti, ki sicer obžalujejo, da si zaenkrat ni 
mogoče predstavljati miroljubne rešitve konflikta v Siriji, odločno nasprotujejo vojaškemu 
posredovanju ter izražajo upanje, da bo dosežena politična rešitev in oblikovan prehodni 
mehanizem.
Ministrstvo za zunanje zadeve je izpostavilo jordansko politiko odprtih vrat in dejstvo, da se 
ne izvajajo izgoni oziroma vračanje v Sirijo. Potrdilo je, da Jordanija ne namerava zapreti 
meje za begunce iz Sirije. Vseeno pa je država dosegla zgornjo mejo svojih zmogljivosti 
sprejemanja beguncev in jim brez pomoči ne bo zmogla zagotavljati storitev potrebne 
kakovosti. Poudarilo je tudi, da bi si bilo treba to nalogo razdeliti ter mednarodno skupnost 
pozvalo, naj prevzame svoj del odgovornosti.
Ministrstvo za načrtovanje in mednarodno sodelovanje je pripravilo načrt za odziv v zvezi s 
sirskimi begunci, in sicer v sodelovanju z vsemi ministrstvi, ki so pristojna za različne 
storitve, in s šestimi agencijami ZN. V načrtu so opredeljene potrebe (kot so bivališča, hrana, 
izobraževanje, zdravstvena oskrba itd.) in storitve, ki se zagotavljajo. Za načrt ministrstvo 
prejema podporo odbora za medvladno usklajevanje in deluje kot krovno ministrstvo za 
usklajevanje načrta odzivanja, pri čemer se osredotoča na gospodarske in finančne vidike.
Ministrstvo za notranje zadeve je poudarilo, da so za vzdrževanje varnosti, zlasti socialne 
varnosti ter zaščite družinskih enot in begunk, potrebna bistveno večja sredstva. Proračun ni 
dovolj za kritje teh potreb. Decembra 2012 se je v okviru globalnega pristopa do migracij in 
mobilnosti začel dialog med EU in Jordanijo o migracijah, mobilnosti in varnosti. Ministrstvo 
za notranje zadeve je izjavilo, da če bo pritok beguncev ostal tako visok ali se bo po 
pričakovanjih še povečal, ne bo mogoče gostiti beguncev v obstoječih objektih. V tem 
primeru bo nemara potrebno poiskati nove  lokacije bližje meji, kjer bo mogoče zgraditi nove 
objekte za sprejem beguncev.
Člani delegacije so opravili tudi dvostranska srečanja z veleposlaniki svojih držav v Jordaniji, 
da bi pridobili globlji vpogled v razmere v državi.

8. Srečanja z mednarodnimi organizacijami in nevladnimi organizacijami

Delegacija je opravila srečanja in pogovore s predstavniki UNHCR in humanitarnimi 
strokovnjaki organizacije ECHO. Oboji so člane delegacije tudi spremljali na obiskih na 
terenu. Poleg tega se je srečala s predstavniki več organizacij, ki so dejavne v begunskem 
taborišču Za'atri, in sicer UNICEF, WFP, NRC, IOM, THW, Save the Children, MDM, 
IRD in ACTED. Organizacije so izrazile zaskrbljenost glede pomanjkanja financiranja in 
potrebe po dodatni podpori za dejavnosti, ki se izvajajo na njihovih področjih delovanja. 
Zaradi negotovosti v zvezi s financiranjem v prihodnosti imajo težave z načrtovanjem. 
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Organizacije so izpostavile vprašanje mejne politike in potrebe po dostopu do meje, saj 
večina beguncev ne prebiva v taboriščih. Poudarile so tudi, da je treba začeti s pripravo 
načrta za izredne razmere, da bi bile pripravljene v primeru uresničitve najslabšega 
možnega scenarija, ki se zdi neizbežen. V pogovorih je prišla na dan potreba po 
poglobljenem sodelovanju. Že sedaj se izvajajo nekatere dejavnosti usklajevanja, v katere 
poskušajo vključiti tudi netradicionalne donatorje in te dejavnosti razširiti na 
znotrajsekorsko in tematsko usklajevanje, izziv pa je doseči višjo raven usklajevanja in 
usklajevanje ob meji.  Poleg tega je potrebno usklajevanje med jordanskimi oblastmi in 
agencijami, ki delujejo na terenu.
Delegacija se je srečala tudi s predstavniki jordanskega Rdečega polmeseca, Mednarodno 
federacijo organizacij Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter Mednarodnim odborom 
Rdečega križa. Rdeči križ ne sodeluje pri upravljanju taborišč in se osredotoča bolj na lokalne 
skupnosti. Njegove dejavnosti so usmerjene v registracijo beguncev ter zagotavljanje hrane in 
drugih potrebščin ter pomoči v denarju. 

9. Zaključki

Delegacija Evropskega parlamenta:

1. je globoko zaskrbljena glede humanitarne krize v Siriji in težkega bremena, ki ga 
postavlja na sosednje države;

2. želi pohvaliti prizadevanja in solidarnost jordanskih oblasti in velikodušnost 
jordanskega prebivalstva pri pomoči beguncem iz Sirije, pa tudi vse oblike pomoči, ki 
jo zagotavljajo druge sosednje države Sirije;

3. ceni prizadevanja mednarodne skupnosti, da bi pomagala Jordaniji pri zagotavljanju 
potrebne pomoči beguncem;

4. vseeno ugotavlja, da je Jordanija skoraj izčrpala svoje zmogljivosti sprejemanja 
beguncev in da njeni omejeni viri – brez finančne podpore mednarodne skupnosti, EU 
in njenih držav članic – niso dovolj za kritje osnovnih potreb rastočega števila 
beguncev, ki vstopajo v državo;

5. zato poudarja odgovornost mednarodne skupnosti, EU in njenih držav članic ter jih 
poziva, naj še naprej zagotavljajo podporo za odzivanje na to izjemno humanitarno 
krizo;

6. poziva jordanske oblasti, naj ohranijo odprto mejo za vse begunce, ki bežijo iz Sirije, 
da jim omogočijo, da vstopijo v Jordanijo in zaprosijo za zaščito;

7. je prepričana, da je deljenje bremena med sosednjimi arabskimi državami bistvenega 
pomena za urejeno obvladovanje krize s srednjeročnega vidika;

8. meni, da bi kot dolgoročna rešitev moralo imeti prednost oblikovanje regionalnega 
programa za zaščito, ter da bi ga bilo treba razširiti na vse države v tej regiji;
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9. poudarja, da je treba povečati sodelovanje med vsemi akterji, ki delujejo na terenu, in 
sicer jordanskimi oblastmi, mednarodnimi organizacijami in nevladnimi 
organizacijami, vključno z usklajevanjem ob meji;

10. poziva vse sodelujoče akterje, naj svoja prizadevanja osredotočijo na to, da bi 
dosegli vse ljudi v stiski, kjerkoli v državi se nahajajo, zlasti begunce v mestnih 
okoljih, ki so manj vidni v primerjavi s tistimi, ki prebivajo v taboriščih;

11 poziva jordanske oblasti in mednarodno skupnost, naj v taborišču Za'atri 
vzpostavijo vladavino prava, da bi zavarovale najranljivejše ter preprečile vsako 
nasilje in kazniva dejanja;

12. poziva jordanske oblasti, naj humanitarnim delavcem in organizacijam zagotovijo 
dostop do meje; meni, da bi v tem smislu dodano vrednost prinesli protokoli o pomoči 
in spremljanju ob meji.
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PRILOGA I: KONČNI PROGRAM DELEGACIJE

ponedeljek, 11. februar 2013

Predlagani leti iz Bruslja v Aman (s postankom v Berlinu) 11. februarja:
SN2581  BRU/TXL   09:55 11:20  
RJ122  TXL/AMM   14:40 20:45  

20:45 - 21:30 avtobusni prevoz z letališča v hotel1

21:30 individualne večerje

torek, 12. februar 2013

8:00 zbor v preddverju hotela 

8:05 - 8:15 avtobusni prevoz na kraj srečanja2

8:30 - 9:30 srečanje z namestnikom predstavnika UNHCR, Paulom Strombergom in 
obisk centra za registracijo v Amanu v spremstvu Daviesa Kamauja, 
uradnika za registracije

9:30 - 10:30 avtobusni prevoz v Al Mafrak

10:45 - 14:00 obisk begunskega taborišča Zaatri v spremstvu Myre Sabongi, uradnice
UNHCR za zaščito;

dnevni red v taborišču: 

- polkovnik Zaher Abushihab – (Sirski oddelek za begunska taborišča 
(Syrian Refugees Camp Department – SRCD)) in Mahmoud Al-Amoush, 
upravnik taborišča, jordanska hašemitska dobrodelna organizacija
(Jordan Hashemite Charity Organization – JHCO) 
- sestanek z Iris Blom, UNHCR, upravnico taborišča
- srečanje s sirskimi begunci (Silvia Angemi, UNHCR, uradnica za javne 
storitve)
- prostori organizacije WFP za razdeljevanje hrane, pogovor z Jonathanom 
Campbellom, koordinatorjem za izredne razmere 
- obisk UNICEF-a, pogovor z Dominique Hyde
- srečanje z mednarodnimi organizacijami, ki delujejo v taborišču 

Zaatri (UNICEF, WFP, UNHCR, NRC, IOM, THW, Save the Children, 
MDM, IRD, ACTED). 

14:00 - 14:30 prevoz z avtobusom v Mafrak – pogovor z Volkerjem Schimmelom, 
višjim koordinatorjem na terenu, in kosilo (individualno)

14:30 - 15:15 obisk na domu sirske begunske družine v Mafraku

15:15 - 16:00 obisk tranzitnih objektov v Mafraku v spremstvu Khaleda Takhayneha, 
organizacija IOM

                                               
1 Four Seasons Hotel Amman, Al Kindi Street, 5th Circle, Jabal Aman
2 Urad UNHCR v Amanu, 05, Abdul Kareem Al-Azzeh Street, Deir Ghbar, Aman
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16:00 - 17:15 avtobusni prevoz in obisk poveljstva mejne straže

17:15 - 17:30 avtobusni prevoz v Thnebe

17:30 - 18:15 obisk mejnega prehoda Thnebe v spremstvu Khaleda Takhayneha, 
organizacija IOM

18:15 - 20:00 avtobusni prevoz v hotel in povzetek dneva s strokovnjakom za 
humanitarna vprašanja urada ECHO, Carlosom Afonsom, urad ECHO za 
regionalno podporo, Evropska komisija

20:00 avtobusni prevoz v hotel in večerja (individualno)

sreda, 13. februar 2013

8:00 zbor v preddverju hotela 

8:05 – 9:30 avtobusni prevoz v Irbid

9:30 – 10:30 obisk novo odprtega centra UNHCR za registracijo v Irbidu; pogovor z 
uradnikom za registracijo in višjim koordinatorjem na terenu v 
spremstvu Naserja EL-Nabilsija, pomočnika uradnika za registracijo

11:00 - 12:30 avtobusni prevoz na kraj srečanja v Amanu1

12:30 - 13:30 tiskovna konferenca

13:30 - 14:30 kosilo (individualno)

14:30 - 15:00 sestanek z veleposlaniki Avstrije, Nizozemske, Romunije in Španije

15:30 – 16.00 sestanek z n.e. Mohammedom-Alijem Daherjem, generalnim 
sekretarjem na ministrstvu za zunanje zadeve2

16.30 - 17.30 sestanek z n.e. Salehom Karabshehom, generalnim sekretarjem na 
ministrstvu za načrtovanje in mednarodno sodelovanje3

17:30 - 18:15 sestanek z n.e. Samehom Al-Majalijem, generalnim sekretarjem na 
ministrstvu za notranje zadeve4

18:15 – 18:30 avtobusni prevoz na kraj srečanja

18:30 - 19:30 srečanje z jordansko organizacijo Rdečega polmeseca, Mednarodno 
federacijo društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter 
Mednarodnim odborom Rdečega križa5

19:30 - 19:50 avtobusni prevoz v hotel

19:50 večerja (individualno)

četrtek, 14. februar 2013

8:30 - 9:30 avtobusni prevoz na letališče

Individualna vrnitev 14. februarja

                                               
1 Princess Basma St., North Abdoun, Aman.
2 Airport Road, Aman 11180.
3 Jabal Amman, 3rd circle, Zahran St., 1st turn on the right, Aman 11118.
4 Al Dakhliyah Circle - Queen Noor street.
5 Jordan Red Crescent, Prince Hasan Street, Al Ashrafyah, Aman.
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Predlagani leti iz Amana v Bruselj (s postankom v Berlinu):
RJ121  AMM/TXL   11:20 13:55  
SN2586  TXL/BRU   17:15 18:35
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PRILOGA II: SEZNAM UDELEŽENCEV

Poslanci 

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) - vodja delegacije 
Judith SARGENTINI, Greens/EFA-NL
Hubert PIRKER, EPP-AT
Marian-Jean MARINESCU, EPP-RO

Osebje političnih skupin

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

Tolmači (AR-EN)

Aomar GZOUR (vodja skupine)
Maha EL-METWALLY
Grégoire BALI

Osebje DG IPOL

Maria GANDOLFO, administratorka
Michela LUCCHINI, asistentka

Osebje DG COMM 

Isabel NADKARNI, predstavnica za stike z javnostjo
Amelia NEACSU, avdiovizualni prispevki

Osebje DELEGACIJE EU V JORDANIJI

Immaculada ROCA I CORTES, Evropska služba za zunanje delovanje, mediji in politične 
zadeve
Carlos AFONSO, Urad ECHO za regionalno podporo


