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Συμμετοχή της Ιορδανίας στα προγράμματα της Ένωσης *** 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά 

με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της 

ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για 

συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της 

Ιορδανίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή του Χασεμιτικού 

Βασιλείου της Ιορδανίας στα προγράμματα της Ένωσης (12138/2012 – C7-0008/2013 – 

2012/0108(NLE)) 

(Έγκριση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12138/2012), 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης 

μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του 

Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με τις 

γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στα 

προγράμματα της Ένωσης (12135/2012), 

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το 

άρθρο 217 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και 

το άρθρο 218 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0008/2013), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-

0305/2013), 

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας· 

2. υπογραμμίζει τη σημασία της συνέχισης της προώθησης της στενής συνεργασίας και 

διαλόγου με το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Γειτονίας, καθώς και της διεύρυνσης του πολιτικού και οικονομικού διαλόγου 

μεταξύ της Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας· 

3. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ιορδανικών αρχών, περισσότεροι από 

500 000 πρόσφυγες από την Συρία έχουν αναζητήσει καταφύγιο στην Ιορδανία και ότι η 

κρίση της Συρίας έχει σοβαρή επίπτωση στην οικονομία και τον προϋπολογισμό της 

Ιορδανίας λόγω των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για να παρασχεθεί 

ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι τα 

ιορδανικά σύνορα είναι κλειστά από τον Αύγουστο του 2012 για τους Παλαιστινίους 

πρόσφυγες από την Συρία· 



4. υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία παροχής επαρκούς οικονομικής, τεχνικής και 

ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ιορδανία· 

5. εκτιμά ιδιαίτερα τη δέσμευση που ανέλαβε η Α.Μ. ο Βασιλέας Abdullah II της Ιορδανίας 

σε ό,τι αφορά την προώθηση μιας ευρύτατης διαδικασίας μεταρρυθμίσεων προς όφελος 

της Ιορδανίας και του λαού της· τονίζει τη σημασία της επίτευξης, μέσω αυτών των 

μεταρρυθμίσεων, βιώσιμων αποτελεσμάτων, ιδίως στα θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης· 

6. επικροτεί και στηρίζει επιπλέον τον ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο της Ιορδανίας, ως 

διαμεσολαβητή, στο πλαίσιο των προσπαθειών που αποσκοπούν στην εξεύρεση διαρκούς 

λύσης στις διάφορες διενέξεις στη Μέση Ανατολή· 

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του 

Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας. 

 

 


