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Jordānijas līdzdalība Savienības programmās *** 

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. oktobra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes 

lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu 

nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no 

vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, par pamatnolīgumu starp 

Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par vispārējiem principiem 

Jordānijas Hāšimītu Karalistes līdzdalībai Savienības programmās (12138/2012 – C7-

0008/2013 – 2012/0108(NLE)) 

(Piekrišana) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (12138/2012), 

– ņemot vērā protokola projektu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko 

izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un 

Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību 

un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par vispārējiem principiem Jordānijas Hāšimītu Karalistes 

līdzdalībai Savienības programmās (12135/2012), 

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 217. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu un 

218. panta 8. punkta pirmo daļu (C7-0008/2013), 

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu (A7-0305/2013), 

1. sniedz piekrišanu protokola noslēgšanai; 

2. uzsver to, cik svarīgi ir turpināt veicināt ciešu sadarbību un dialogu ar Jordānijas Hāšimītu 

Karalisti Eiropas kaimiņattiecību politikas ietvaros un pastiprināt politisko un ekonomisko 

dialogu starp Eiropas Savienību un Jordāniju; 

3. atgādina, ka, pēc Jordānijas iestāžu aplēsēm vairāk nekā 500 000 bēgļu no Sīrijas ir 

meklējuši patvērumu Jordānijā un ka Sīrijas krīzei ir nopietna ietekme uz Jordānijas 

ekonomiku un budžetu to finanšu resursu dēļ, kas ir vajadzīgi, lai sniegtu bēgļiem humāno 

palīdzību; tomēr pauž nožēlu, ka kopš 2012. gada augusta Jordānijas robeža ir slēgta 

palestīniešu bēgļiem no Sīrijas; 

4. tādēļ uzsver, cik svarīgi ir sniegt atbilstošu finansiālu, tehnisku un humanitāru atbalstu 

Jordānijai; 

5. augstu vērtē Viņa Majestātes Jordānijas karaļa Abdullah II apņēmību veicināt ļoti plašu 

reformu procesu Jordānijas valsts un tās iedzīvotāju labā; uzsver, ka ir svarīgi šo reformu 

rezultātā sasniegt ilgtspējīgus rezultātus, jo īpaši attiecībā uz sociālo taisnīgumu; 



6. atzinīgi vērtē un atbalsta arī Jordānijas aktīvo un konstruktīvo starpnieka lomu centienos, 

kuru mērķis ir rast ilgtspējīgus risinājumus dažādiem konfliktiem Tuvajos Austrumos; 

7. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem, kā arī Jordānijas Hāšimītu Karalistes valdībai un parlamentam. 

 

 


