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EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Bryssel, 15 april 2013

Rapport från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor: delegationsresa om flyktingar från Syrien i Jordanien 

Delegationschef: Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR 

1. Rapport från besöket

En delegation bestående av fyra parlamentsledamöter (se lista i bilaga II) besökte Jordanien 
den 11–14 februari 2013 för att bedöma situationen för flyktingar från Syrien.
Syftet med delegationen var att få förståelse för de utmaningar som Syriens grannländer, och i 
synnerhet Jordanien, ställs inför mot bakgrund av den massiva tillströmning av flyktingar som 
beror på politiska oroligheter i Syrien samt att bedöma deras levnadsförhållanden i Jordanien.
Delegationen hade möjligheten att besöka det största flyktinglägret i Jordanien och två 
registreringscentrum, liksom att kontrollera situationen vid gränsövergångsställena till Syrien 
och transitanläggningarna. Man fick chansen att möta några syriska flyktingar som bodde 
både i flyktinglägren och i stadsmiljöer. Delegationen förde också djupgående diskussioner 
med de jordanska myndigheterna, ambassadörer, internationella organisationer och icke-
statliga organisationer som verkar i Jordanien, i syfte att bedöma situationen och det stöd som 
EU:s institutioner kan erbjuda statliga och icke-statliga aktörer för att göra det möjligt för dem 
att övervinna dessa exceptionella utmaningar. 
I slutet av besöket organiserades en presskonferens, och delegationen möttes av en stor 
mediebevakning.

2. Situationen för syriska flyktingar i Jordanien

Krisen i Syrien började i mars 2011, och sedan dess har den humanitära situationen fortsatt att 
försämras. Det uppskattade antalet personer som påverkats av krisen i Syrien är fyra miljoner 
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och det uppskattade antalet fördrivna personer två miljoner1. Den största delen av den 
drabbade befolkningen har fördrivits internt innan de tvingats fly över gränserna till säkrare 
områden i Jordanien, Libanon, Irak, Egypten och Turkiet. Enligt FN:s flyktingkommissariat 
är över hälften av de syriska flyktingar som registreras i dessa länder barn och 39 procent är 
under elva år. Ett av fem hushåll styrs av en kvinna. Nära 90 procent av de syriska 
flyktingarna kom under 2012. Antalet flyktingar som kommit över gränsen är det största 
någonsin i Jordanien och den syriska befolkningen i Jordanien uppskattas till 250 000 
registrerade personer. Enligt myndigheterna är dessa siffror dock högre. Det största 
flyktinglägret är Za’atri-lägret, men FN:s flyktingkommissariat arbetar tillsammans med 
Jordaniens regering och sina partner för att förbereda ett annat huvudläger, kallat Halabat-
lägret, som skulle ha öppnats i slutet av februari men som inte är i bruk än. Till en början 
kommer upp till 5 000 personer att inhysas i lägret och planen är att öka kapaciteten till 30 
000 personer. De allra flesta syriska flyktingar (runt 80 procent) bor dock i stadsområden, och 
vid tidpunkten för delegationsresan väntade fortfarande 49 000 personer på att registreras. Det 
genomsnittliga antalet ankommande flyktingar vid besöket hade ökat till 2 100 personer per 
dygn, med personer som korsade gränsen mestadels under natten, och toppar med 3 500 
personer under en natt. FN:s flyktingkommissariat förstärker sin registreringskapacitet för att 
behandla de väntande registreringarna och förnyelsen av certifikat och för att minska 
väntetiden mellan den första kontakten med kommissariatet och registreringen till en månad.
Dock registrerar sig inte alla flyktingar hos FN:s flyktingkommissariat, och därför är deras 
exakta antal fortfarande osäkert. Ett stort bekymmer rör flyktingarnas genomsnittliga ålder 
och kön. De flesta är kvinnor och barn, eftersom männen ofta stannar i Syrien.
FN:s flyktingkommissariat har än så länge inte begärt någon storskalig vidarebosättning av 
syriska medborgare som flytt konflikten. Högkommissarien har däremot vädjat om akut 
vidarebosättning för vissa specifika kategorier av flyktingar som fördrivits av konflikten, 
nämligen de som är i en synnerligen utsatt situation och inte har någon realistisk möjlighet att 
återvända till sina hem på kort eller medellång sikt. Den övergripande andelen personer som 
beviljats internationellt skydd inom EU är 93 procent och Tyskland och Sverige är de 
medlemsstater med högst andel. Inom EU verkar det nu finnas ett allmänt samförstånd mellan 
medlemsstaterna om att syriska medborgare inte bör återsändas till Syrien.

3. Besök på Za’atri-lägret

Delegationen besökte Za’atri, som är det största flyktinglägret i Jordanien.
Lägret byggdes i juli 2012. Den första åtgärden som svar på krisen bestod av transitläger, men 
Za’atri var det första lägret som byggdes med syftet att användas på längre sikt. Lägret 
byggdes väldigt snabbt och den stora utmaningen var markförhållandena. Eftersom området 
ligger i en öken gjorde stoft och damm levnadsförhållandena väldigt svåra. De hårda 
vinterförhållandena förvärrade situationen för flyktingar, och förberedelsen inför vintern 
prioriterades. Kostnaden för driften av lägret är väldigt hög, i synnerhet på grund av 
dränering, grusning och säkerställandet av att marken är lämplig för boende. Ytterligare 
utmaningar rör transport, logistik och vattenförsörjning. Det förekom vitt skilda uppgifter om 
antalet flyktingar i lägret. De jordanska myndigheterna uppgav att runt 100 000 inhystes i 
lägret, medan FN:s flyktingkommissariat påstod att antalet flyktingar som bodde i lägret vid 

                                               
1 Uppgifter och siffror förändras dagligen. Alla uppgifter som anges gällde vid tidpunkten för delegationen, det
vill säga i början av februari 2013.
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tidpunkten för delegationsresan var omkring 70 000. Anledningen till en sådan stor skillnad 
sades vara att myndigheterna räknar alla personer som kommer till lägret och registrerar sig, 
men eftersom det är ett öppet läger åker många därifrån och kommer ibland tillbaka i ett 
senare skede. Det betyder att vissa räknas två gånger, eller också registreras det inte att 
personer lämnar lägret.
Alla invånare i lägret är syrier, 99 procent sunnimuslimer och till största delen kvinnor och 
barn. De flesta bor i tält, men omkring 450 familjer bor i förtillverkade containrar. Man 
väntade 3 000 nya husvagnar vid tiden för besöket och planen för framtiden är att alla 
invånare ska flytta in i husvagnar.
38 icke-statliga organisationer arbetar i lägret (såsom Unicef, Världslivsmedelsprogrammet, 
FN:s flyktingkommissariat, Norska flyktingrådet, Internationella organisationen för 
migration, tyska förbundsmyndigheten för teknisk hjälp, Rädda barnen, Läkare i världen, 
International Relief & Development och Agency for Technical Cooperation and 
Development) och är ansvariga för olika tjänster. I lägret tillgodoses människors 
grundläggande behov, såsom mat, tält, filtar, hygienprodukter, utbildning, sjukvård och så 
vidare. FN:s flyktingkommissariat har uppgett att förhållandena i Za’atri-lägret är väldigt 
goda i jämförelse med andra flyktingläger i världen, men att det finns ett behov för det 
internationella samfundet att uppfylla sina löften och bidra med det utlovade stödet för att 
tjänsterna ska kunna fortsätta.
Eftersom lägret har en av de största koncentrationerna av människor i Jordanien är säkerheten 
ett problem. De viktigaste frågorna är barnäktenskap, människohandel och 
livsmedelsutdelningen, som har blivit mera spänd sedan januari 2013, med några fall med 
demonstrationer, protester, upplopp och stenkastning. I nuläget finns det ingen permanent 
polis närvarande i Za’atri-lägret och i exceptionella situationer återinförs lag och ordning av 
Jordaniens militära styrkor. 
För att garantera tryggheten flyttades lägrets ledning nyligen från den hashemitiska 
välgörenhetsorganisationen JHCO till direktoratet för allmän säkerhet.

4. Flyktingar i städer

80 procent av de syriska flyktingarna lever i stadsmiljöer. Delegationen träffade några syriska 
flyktingfamiljer i Mafraq. De flesta nådde gränsen efter att ha gått till fots flera dygn och efter 
att ha tagit sig över den flyttades de först till boenden i transitanläggningar och sedan till 
stadsmiljöer. Från samtalen med flyktingarna kom det fram att det viktigaste för dem är att 
kunna återvända till sitt land och sina hus så snart som möjligt. Detta behov görs ännu mer 
angeläget av det faktum att många familjer är åtskilda eftersom några av familjemedlemmarna 
(mestadels män) är kvar i Syrien. 

Flyktingar i städer får kontantstöd för att täcka sina grundläggande behov såsom 
hyreskostnader. Beroende på familjernas storlek får de mellan 50 och 120 jordanska dinarer 
(70–170 US-dollar) i månaden. Förutom detta får familjerna ytterligare stöd för att köpa 
bränsle, vinterkläder och extra filtar för att klara av vintervädret. De senaste månaderna har 
dock behoven hos flyktingar i städerna ökat, och många av flyktingarna som delegationen 
träffade var arbetslösa eller hade arbeten med väldigt låg lön som inte räckte till deras 
underhåll. De klagade över de ökade kostnaderna för hyra och bränsle. Ofta delar flera 
familjer på en lägenhet och ibland är de beroende av sina jordanska grannars generositet. En 
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del av barnen som delegationen träffade gick inte i skolan eftersom familjen ännu inte hade 
blivit registrerad på registreringscentrumet.

Denna situation har en märkbar påverkan på den lokala infrastrukturen, i synnerhet sjukvård 
och utbildning. Att samordna hjälpen till flyktingar i städerna visade sig vara en stor 
utmaning, framför allt på grund av olika lokala initiativ och att färre personal är tillgänglig för 
personer som ofta bor i avlägsna områden som inte alltid är lätta att ta sig fram till. Många 
lokala initiativ är löpande.

För att få en tydlig uppfattning om antalet flyktingar i städer bad den jordanska regeringen de 
flyktingar som var bosatta utanför lägren i Jordanien att registrera sig på polisstationer. Efter 
registreringen får flyktingarna ett tjänstekort som används för ett antal tjänster. Vid 
tidpunkten för besöket hade redan 147 000 personer registrerat sig.

5. Besök på inskrivningscentrum

Delegationen besökte registreringscentrumet i Amman, som leds av FN:s 
flyktingkommissariat, och även kommissariatets nya registreringscentrum i Irbid som öppnat 
bara tre dagar tidigare.
Intervjuerna håller på i ungefär 20 minuter. Registrerade personer får ett certifikat som ger 
dem stöd för boende, ekonomiskt och medicinskt bistånd och tillgång till skola för barnen. 
Det viktigaste är dock att ett sådant certifikat ger den registrerade personen skydd mot att bli 
utvisad. Med ett certifikat får man gratis tillgång till medicinsk vård, skola, samhällstjänster, 
rådgivning och specifika tjänster såsom juridisk rådgivning. Certifikatet har en giltighetstid på 
sex månader och blir sedan förnyat. Om flyktingarna inte dyker upp för att förnya certifikaten 
löper de ut. Detta system gör det möjligt för FN:s flyktingkommissariat att veta om hur många 
flyktingar som ber om hjälp.
Det nya centrumet i Irbid öppnades med syftet att få en registreringslokal som är närmare 
gränsen och att förenkla registreringen. Trots att det nyss öppnat hade en grupp människor 
redan samlats utanför ingången i väntan på att få skriva in sig. Detta centrum ger företräde till 
utsatta personer och registrerade omkring 500 personer om dagen, men man siktade mot att nå 
en dubbel kapacitet inom en snar framtid. Väntetiden för registrering var nio månader men 
med det nya centrumet är målet att minska den till två månader.

6. Besök vid gränsen och på transitanläggningar

Delegationen besökte transitanläggningen i Mafraq, som sköts av Internationella 
organisationen för migration (IOM). De jordanska väpnade styrkorna tar personer som på 
olagligt sätt tagit sig in på territoriet till denna plats. Efter att ha hämtats av armén i centrumet 
vid gränsen där de kontrolleras och får lite mat förs flyktingar till transitanläggningen av en 
av arméns eller IOM:s bussar. Väl framme blir de inskrivna, får lämna ifrån sig sina 
identitetskort och ges ett kvitto och en kopia på sina identitetskort. Därefter flyttas de flesta 
flyktingarna till Za’atri-lägret. Dessutom tar transitanläggningen dagligen emot skadade 
personer, framförallt under nätterna.
Efter besöket på transitanläggningen fick delegationen också möjlighet att besöka 
gränsvaktens högkvarter, inklusive ett övervakningscentrum som med kameror kontrollerar 
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över 50 kilometer av gränsen mellan Jordanien och Syrien. Delegationen bevittnade en 
regelbunden lastbilstrafik på den syriska sidan som transporterade personer till gränsen. Till 
slut åkte delegationen till gränsövergångsstället Thnebe, där den kunde observera 
gränsövergången. Här är IOM aktivt och står till tjänst med livräddande åtgärder och 
nödhjälp, vilket bland annat inkluderar humanitär evakuering, hjälp för ankommande 
flyktingar och fortsatt transport.

7. Möten med de jordanska myndigheterna och ambassadörer

Delegationen mötte höga representanter för de tre ministerierna med ansvar för flyktingarnas 
situation, nämligen ministeriet för utrikes frågor, ministeriet för planering och internationellt 
samarbete och inrikesministeriet.
De jordanska myndigheterna betonade de föredömliga förbindelserna mellan Jordanien och 
EU, tack vare ett utmärkt partnerskap som möjliggjorde en stegvis utveckling av säkerhet och 
stabilitet i Jordanien samt EU:s ekonomiska stöd. Val till parlamentet hade ägt rum i 
Jordanien bara några veckor innan delegationens besök (den 23 januari 2013). De statliga 
myndigheterna underströk att den massiva tillströmningen av flyktingar från Syrien utgör ett 
verkligt problem och har en stor påverkan på den ekonomiska, miljömässiga och 
säkerhetsmässiga situationen i Jordanien samt är en tung börda för utbildningssektorn. 
Myndigheterna fruktade att Jordanien kommer att ha tagit emot en miljon flyktingar i slutet av 
2013.
För närvarande utgörs 5 procent av Jordaniens befolkning av flyktingar och siffran kan stiga 
till 15 procent till slutet på 2013. Utrikesministeriet uttryckte också rädsla för att en sådan 
ökning av antalet flyktingar kan leda till etniska spänningar och få återverkningar på 
Jordanien. Enligt myndigheterna behövs det nya läger i området och även utanför Jordanien 
för att inhysa flyktingar. De jordanska myndigheterna beklagade att en fredlig lösning på 
konflikten i Syrien inte gått att uppnå hittills, motsatte sig starkt ett militärt ingripande och 
sade att de fortfarande hoppas på en politisk lösning och en övergångsmekanism.
Utrikesministeriet betonade Jordaniens öppna dörren-politik och det faktum att det inte har 
gjorts några utvisningar eller återsändningar till Syrien. Det bekräftade att Jordanien inte har 
för avsikt att stänga gränsen för syriska flyktingar. Däremot har Jordanien maximala kapacitet 
för att ta emot flyktingar uppnåtts, och utan hjälp kommer det inte att vara möjligt att erbjuda 
flyktingar tjänster med den kvalitet som behövs. Utrikesministeriet betonade också att detta 
bör vara en gemensam uppgift och uppmanade med eftertryck det internationella samfundet 
att ta sitt ansvar.
Ministeriet för planering och internationellt samarbete förberedde en beredskapsplan för 
syriska flyktingar i samarbete med alla ministerier med ansvar för de olika tjänsterna och sex 
FN-organ. Planen fastställer behov (såsom boende, livsmedel, utbildning, sjukvård osv.) och 
erbjuder tjänster. Ministeriet får stöd från en mellanstatlig samordningskommitté för planen 
och fungerar som ett paraplyministerium för att samordna beredskapsplanen och fokusera på 
ekonomiska och finansiella aspekter.
Inrikesministeriet underströk att mycket mer resurser behövs för att upprätthålla säkerheten, i 
synnerhet den sociala säkerheten och skyddet av familjegemenskapen och kvinnliga 
flyktingar. Budgeten räcker inte till för att täcka sådana behov. I december 2012 inleddes en 
dialog mellan EU och Jordanien om migration, rörlighet och säkerhet inom ramen för den 
övergripande strategin för migration och rörlighet. Om tillströmningen fortsätter att vara lika 
hög eller till och med högre, vilket man förväntar sig, kommer det enligt inrikesministeriet 
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inte att vara möjligt att inhysa flyktingarna i de befintliga anläggningarna. I så fall kan det bli 
nödvändigt att leta efter nya ställen närmare gränsen där nya anläggningar för att inhysa 
flyktingar kan byggas.
Delegationsmedlemmarna hade också bilaterala möten med ambassadörerna i Jordanien från 
sina respektive länder, i syfte att få en djupare inblick i situationen i landet.

8. Möten med internationella organisationer och icke-statliga organisationer

Delegationen hade möten och genomgångar med företrädare för FN:s 
flyktingkommissariat och humanitära experter från kontoret för humanitärt bistånd, vilka 
också var med ledamöterna under deras besök på plats. Dessutom hade delegationen ett 
möte med ett antal organisationer som är verksamma i flyktinglägret Za’atri, nämligen 
Unicef, Världslivsmedelsprogrammet, Norska flyktingrådet, Internationella organisationen 
för migration, tyska förbundsmyndigheten för teknisk hjälp, Rädda Barnen, Läkare i 
världen, International Relief & Development och Agency for Technical Cooperation and 
Development. Organisationerna uttryckte oro över bristen på stöd och behovet av 
ytterligare bistånd för de pågående aktiviteterna på deras respektive åtgärdsområden. 
Ovissheten när det kommer till framtida stöd gör det svårt att planera. Organisationerna tog 
också upp frågan om gränspolitik och behovet av åtkomst till gränsen eftersom de flesta 
flyktingarna inte stannar i lägren. Organisationerna betonade även behovet av att börja 
utarbeta en beredskapsplan för att vara förberedda att hantera det värsta tänkbara scenariot, 
vilket verkar oundvikligt. Under diskussionerna uttrycktes behovet av förstärkt samarbete. 
Viss samordningsverksamhet pågår, där man också försöker involvera icke-traditionella 
givare och utöka verksamheten till samordning inom sektorer och tematisk samordning, 
men utmaningen är att nå en högre nivå av samordning och att också ha samordning vid 
gränsen. Dessutom krävs samordning mellan de jordanska myndigheterna och organen 
som är verksamma på fältet.
Delegationen träffade också företrädare för jordanska Röda halvmånen, Internationella 
rödakors- och rödahalvmånefedarationen och Internationella rödakorskommittén. Röda korset 
är inte delaktigt i driften av läger, utan fokuserar snarare på lokalsamhället. Dess verksamhet 
riktar in sig på registreringar, att förse flyktingar med livsmedel och andra artiklar samt 
kontantstöd. 

9. Slutsatser

1. Europaparlamentet är djupt oroad över den humanitära krisen i Syrien och den stora 
påfrestning som den utgör för grannländerna.

2. Europaparlamentet lovordar ansträngningarna och solidariteten från de jordanska 
myndigheterna och den jordanska befolkningens generositet när det kommer till att 
hjälpa flyktingar från Syrien, liksom alla former av bistånd som andra grannländer till 
Syrien erbjuder.

3. Europaparlamentet uppskattar det internationella samfundets ansträngningar för att 
hjälpa Jordanien med att ge flyktingar det stöd de behöver.



DV\928661SV.doc 7/11 PE506.172v01-00

SV

4. Europaparlamentet uppmärksammar dock att Jordaniens kapacitet för att ta emot 
flyktingar nästan är helt förbrukad och att landets begränsade resurser – utan 
finansiellt stöd från det internationella samfundet, EU och medlemsstaterna – inte 
räcker till för att svara mot de grundläggande behoven hos det ökande antalet 
ankommande flyktingar.

5. Europaparlamentet betonar därför det internationella samfundets, EU:s och 
medlemsstaternas ansvar och uppmanar dem att fortsätta att tillhandahålla stöd för att 
hantera denna exceptionella humanitära kris.

6. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck de jordanska myndigheterna att hålla 
gränserna öppna för alla flyktingar som flyr från Syrien för att göra det möjligt för 
dem att passera gränsen till Jordanien och söka skydd.

7. Europaparlamentet är övertygat om att det för en ordnad krishantering ur ett 
medellångt perspektiv är nödvändigt att bördan delas mellan närliggande arabländer.

8. Europaparlamentet anser att införandet av ett regionalt skyddsprogram bör prioriteras 
som en långsiktig lösning och att programmet bör utvidgas till att omfatta andra länder 
i området.

9. Europaparlamentet betonar behovet av att öka samarbetet mellan det stora antal 
aktörer som är verksamma på fältet, nämligen de jordanska myndigheterna, 
internationella organisationer och icke-statliga organisationer, inbegripet samordning 
vid gränsen.

10. Europaparlamentet uppmanar alla involverade aktörer att koncentrera sina 
ansträngningar för att nå ut till alla personer som behöver hjälp, oavsett var i landet 
de är, i synnerhet flyktingar i städer, som är mer osynliga jämfört med de som bor i 
läger.

11 Europaparlamentet uppmanar de jordanska myndigheterna och det internationella 
samfundet att upprätthålla lag och ordning i Za’atri-lägret för att skydda de mest 
utsatta och förhindra alla typer av våld och brott.

12. Europaparlamentet uppmanar de jordanska myndigheterna att ge biståndsarbetare och 
organisationer tillträde till gränsen och anser att protokoll om bistånd och övervakning 
vid gränsen skulle tillföra ett mervärde med avseende på detta.
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BILAGA I: SLUTGILTIGT PROGRAM FÖR DELEGATIONEN

Måndag 11 februari 2013

Föreslagna flyg från Bryssel till Amman (via Berlin) den 11 februari
SN2581  BRU/TXL   09:55 11:20  
RJ122  TXL/AMM   14:40 20:45  

20:45 - 21:30 Buss från flygplatsen till hotellet1

21:30 Enskilda middagsplaner

Tisdag 12 februari 2013

8:00 Samling i hotellets lobby 

8:05 - 8:15 Buss till mötesplats2

8:30 - 9:30 Möte med Paul Stromberg, biträdande företrädare för FN:s 
flyktingkommissariat, och besök på registreringscentrumet i Amman i 
sällskap med Davies Kamau, registreringsansvarig

9:30 - 10:30 Buss till al Mafraq

10:45 - 14:00 Besök på flyktinglägret Za'atri i sällskap av Myra Sabongi, 
skyddsombud från FN:s flyktingkommissariat. Schema för besöket i 
lägret: 

– Överste Zaher Abushibab – lägeravdelning för syriska flyktingar och 
Mahmoud al-Amoush, Hashemitiska välgörenhetsorganisationen JHCO, 
lägerchef 
– Möte med Iris Blom, FN:s flyktingkommissariats lägerchef, för 
information
– Möte med syriska flyktingar (FN:s flyktingkommissariats ansvarig för 
lokala tjänster, Silvia Angemi)
– Världslivsmedelsprogrammets utdelningsområde, redogörelse av 
Jonathan Campbell, nödfallssamordnare 
– Besök hos Unicef, redogörelse av Dominique Hyde
– Möte med internationella organisationer som jobbar i Za'atri-lägret 

(Unicef, Världslivsmedelsprogrammet, FN:s flyktingkommissariat, 
Norska flyktingrådet, Internationella organisationen för migration, 
tyska förbundsmyndigheten för teknisk hjälp, Rädda barnen, Läkare i 
världen, International Relief & Development och Agency for Technical 
Cooperation and Development) 

14:00 - 14:30 Buss till Mafraq – Redogörelse av förste områdessamordnare, Volker 
Schimmel, och lunch (enskilda planer)

14:30 - 15:15 Hembesök hos en syrisk flyktingfamilj i Mafraq

                                               
1 Four Seasons Hotel Amman, Al Kindi Street, 5th Circle, Jabal Amman
2 FN:s flyktingkommissariats kontor i Amman, 05, Abdul Kareem Al-Azzeh Street, Deir Ghbar, Amman
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15:15 - 16:00 Besök på transitanläggningen i Mafraq i sällskap av Khaled Takhayneh, 
Internationella organisationen för migration

16:00 - 17:15 Buss till och besök på gränsvaktens högkvarter

17:15 - 17:30 Buss till Thnebe

17:30 - 18:15 Besök på gränsövergångsstället Thnebe i sällskap av Khaled 
Takhayneh, Internationella organisationen för migration

18:15 - 20:00 Buss till hotellet och sammanfattningsmöte med kontoret för 
humanitärt bistånds humanitära expert, Carlos Alfonso, 
biståndskontorets regionala stödkontor, kommissionen

20:00 Buss till hotellet och enskilda middagsplaner

Onsdag 13 februari 2013

8:00 Samling i hotellets lobby 

8:05 – 9:30 Buss till Irbid

9:30 – 10:30 Besök på FN:s flyktingkommissariats nyöppnade registreringscentrum i 
Irbid. Redogörelse av registreringsansvarig och förste 
områdessamordnare på plats i sällskap av Nasser el-Nabilsi, biträdande 
registreringsansvarig

11:00 - 12:30 Buss till mötesplatsen i Amman1

12:30 - 13:30 Presskonferens

13:30 - 14:30 Lunch (enskilda planer)

14:30 - 15:00 Möte med ambassadörerna från Österrike, Nederländerna, Rumänien 
och Spanien

15:30 – 16.00 Möte med Mohammed-Ali Daher, generalsekreterare vid
utrikesministeriet2

16.30 - 17.30 Möte med Saleh Karabsheh, generalsekreterare vid ministeriet för 
planering och internationellt samarbete3

17:30 - 18:15 Möte med Sameh al-Majali, generalsekreterare vid inrikesministeriet4

18:15 – 18:30 Buss till mötesplats

18:30 - 19:30 Möte med jordanska Röda halvmånen, Internationella rödakors- och 
rödahalvmånefedarationen och Internationella rödakorskommittén5

19:30 - 19:50 Buss till hotellet

19:50 Enskilda middagsplaner

                                               
1 Princess Basma St., North Abdoun, Amman.
2 Airport Road, Amman 11180
3 Jabal Amman, 3rd circle, Zahran St., första svängen till höger, Amman 11118.
4 Al Dakhliyah Circle - Queen Noor street
5 Jordanska röda halvmånen, Prince Hasan Street, Al Ashrafyah, Amman.
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Torsdag 14 februari 2013

8:30 - 9:30 Buss till flygplatsen

Enskild hemresa den 14 februari

Föreslagna flyg från Bryssel till Amman (via Berlin):
RJ121  AMM/TXL   11:20 13:55  
SN2586  TXL/BRU   17:15 18:35
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BILAGA II: DELTAGARLISTA

Ledamöter 

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

Personal från de politiska grupperna

Andris PETERSONS, PPE
Sofia ASTERIADI, S&D
Christine SIDENIUS, De gröna

Tolkar (AR–EN)

Aomar GZOUR (gruppledare)
Maha EL-METWALLY
Grégoire BALI

Personal från GD IPOL

Maria GANDOLFO, handläggare
Michela LUCCHINI, assistent

Personal från GD Kommunikation 

Isabel NADKARNI, pressansvarig
Amelia NEACSU, ansvarig för ljud och bild

Personal från EU:s delegation till Jordanien

Immaculada ROCA I CORTES, Europeiska utrikestjänsten, press- och politikfrågor
Carlos AFONSO, humanitära biståndskontoret regionala stödkontor


