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Účast Jordánska na programech Unie *** 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. října 2013 k návrhu rozhodnutí 

Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi 

Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským 

hášimovským královstvím na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a 

Jordánským hášimovským královstvím o obecných zásadách účasti Jordánského 

hášimovského království na programech Unie (12138/2012 – C7-0008/2013 – 

2012/0108(NLE)) 

 

(Souhlas) 

Evropský parlament, 

- s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12138/2012), 

- s ohledem na návrh Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení 

mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským 

hášimovským královstvím na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií 

a Jordánským hášimovským královstvím o obecných zásadách účasti Jordánského 

hášimovského království na programech Unie (12135/2012), 

- s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 217, čl. 218 

odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 8 prvním pododstavcem Smlouvy 

o fungování Evropské unie (C7-0008/2013), 

- s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu, 

- s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A7-0305/2013), 

1. uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody; 

2. zdůrazňuje, že je důležité i nadále prosazovat úzkou spolupráci a vedení dialogu 

s Jordánským hášimovským královstvím v rámci evropské politiky sousedství a 

napomáhat rozvoji politického a hospodářského dialogu mezi Unií a Jordánském; 

3. připomíná, že podle odhadů jordánských úřadů se do Jordánska již uchýlilo více než 

500 000 syrských uprchlíků a že krize v Sýrii má značný dopad na jordánské hospodářství 

a rozpočet, neboť je nutné vyčlenit finanční zdroje na poskytování humanitární pomoci 

uprchlíkům; vyjadřuje však politování nad tím, že palestinským uprchlíkům ze Sýrie jsou 

jordánské hranice uzavřeny od srpna 2012; 

4. zdůrazňuje tudíž důležitost poskytování přiměřené finanční, technické a humanitární 

podpory Jordánsku; 

5. velmi si cení odhodlání Jeho Veličenstva jordánského krále Abdulláha II. při prosazování 

procesu značně rozsáhlých reforem, které přinesou prospěch Jordánsku i jeho občanům; 

zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo prostřednictvím těchto reforem dosaženo udržitelných 



výsledků, zejména pokud jde o sociální spravedlnost; 

6. kromě toho vítá a podporuje aktivní a konstruktivní úlohu Jordánska jakožto prostředníka 

v rámci úsilí o nalezení dlouhodobých řešení různých konfliktů na Blízkém východě; 

7. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám 

a parlamentům členských států a Jordánského hášimovského království. 

 

 


