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Deelname van Jordanië aan EU-programma's *** 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 oktober 2013 over het ontwerp 

van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Europees-

mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de 

Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk 

Jordanië, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en het 

Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië over de algemene beginselen voor de deelname van het 

Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië aan EU-programma's (12138/2012 – C7-0008/2013 – 

2012/0108(NLE)) 

 

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12138/2012), 

– gezien het ontwerpprotocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een 

associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, 

enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, inzake een 

kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië over 

de algemene beginselen voor de deelname van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië aan 

EU-programma's (12135/2012), 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217 in 

samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 8, eerste alinea, 

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0008/2013), 

– gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0305/2013), 

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol; 

2. benadrukt dat het belangrijk is binnen het kader van het Europees nabuurschapsbeleid een 

nauwe samenwerking en dialoog met het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië te blijven 

bevorderen en de politieke en economische dialoog tussen de Unie en Jordanië te blijven 

stimuleren; 

3. herinnert eraan dat volgens schattingen van de Jordaanse autoriteiten meer dan 500 000 

vluchtelingen uit Syrië hun toevlucht hebben gezocht in Jordanië en dat de Syrische crisis 

een grote impact heeft op de economie in Jordanië en op de Jordaanse begroting wegens de 

financiële middelen die nodig zijn om humanitaire steun te verlenen aan de vluchtelingen; 

betreurt het echter dat sinds augustus 2012 de Jordaanse grens is gesloten voor Palestijnse 

vluchtelingen uit Syrië; 

4. benadrukt daarom dat het belangrijk is gepaste financiële, technische en humanitaire steun 

te verlenen aan Jordanië; 



5. waardeert enorm het engagement dat Koning Abdullah II van Jordanië heeft getoond ter 

bevordering van een zeer uitvoerig hervormingsproces ten voordele van Jordanië en zijn 

bevolking; benadrukt dat via deze hervormingen duurzame resultaten moeten worden 

bereikt, vooral op het vlak van sociale rechtvaardigheid; 

6. is verheugd over en steunt bovendien de proactieve en constructieve rol van Jordanië als 

bemiddelaar in de inspanningen die erop gericht zijn blijvende oplossingen te vinden voor 

verschillende conflicten in het Midden-Oosten; 

7. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van het 

Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië. 

 

 


