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Jordánia uniós programokban való részvétele *** 

Az Európai Parlament 2013. október 10-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az 

Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti 

társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Jordán Hásimita 

Királyság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, 

az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti keretmegállapodásról szóló 

jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (12138/2012 – C7-0008/2013 

– 2012/0108(NLE)) 

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (12138/2012), 

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Jordán 

Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán 

megállapodáshoz csatolt, a Jordán Hásimita Királyság uniós programokban való 

részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Jordán 

Hásimita Királyság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvtervezetre 

(12135/2012), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikkének megfelelően – 

összefüggésben 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának második albekezdésével, 

valamint 218. cikke (8) bekezdésének első albekezdésével – a Tanács által benyújtott 

egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0008/2013), 

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére, 

– tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A7-0305/2013), 

1. jóváhagyja a jegyzőkönyv elfogadását; 

2. hangsúlyozza, hogy az európai szomszédságpolitika keretében továbbra is elő kell 

mozdítani a Jordán Hásimita Királysággal folytatott szoros együttműködést és 

párbeszédet, valamint az Unió és Jordánia közötti politikai és gazdasági párbeszédet;  

3. emlékeztet, hogy a jordán hatóságok becslései szerint több mint 500 000 szíriai 

menekült keresett menedéket Jordániában, és hogy a szíriai válság komoly hatással van 

Jordánia gazdaságára és költségvetésére, tekintetbe véve a menekültek humanitárius 

támogatásához szükséges pénzügyi forrásokat; sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, 

hogy 2012 augusztusa óta a jordán határ zárva van a Szíriából az országba érkező 

palesztin menekültek előtt; 

4. hangsúlyozza ezért, hogy Jordániát megfelelő pénzügyi, technikai és humanitárius 

támogatásban kell részesíteni;  



5. nagyra értékeli őfelsége II. Abdullah jordán király elkötelezettségét a Jordániát és a 

jordán népet szolgáló, rendkívül széles körű reformfolyamat előmozdítása iránt; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy fenntartható eredményeket érjenek el e 

reformok során, különösen a társadalmi igazságosság területén; 

6. üdvözli és támogatja továbbá Jordánia közvetítőként játszott proaktív és konstruktív 

szerepét, amelynek során erőfeszítéseket tett a közel-keleti konfliktusok tartós 

megoldásának keresésében;  

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint 

a tagállamok, illetve a Jordán Hásimita Királyság kormányának és parlamentjének. 

 


