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Sodelovanje Jordanije v programih Unije *** 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. oktobra 2013 o osnutku sklepa 

Sveta o sklenitvi protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med 

Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko 

kraljevino Jordanijo na drugi o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Hašemitsko 

kraljevino Jordanijo o splošnih načelih za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v 

programih Unije (12138/2012 – C7-0008/2013 – 2012/0108(NLE)) 

 

(Odobritev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12138/2012), 

– ob upoštevanju osnutka protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med 

Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko 

kraljevino Jordanijo na drugi o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Hašemitsko 

kraljevino Jordanijo o splošnih načelih za sodelovanje Hašemitske kraljevine Jordanije v 

programih Unije (12135/2012), 

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je predložil Svet v skladu s členom 217, s 

točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) in s prvim pododstavkom člena 218(8) 

Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7-0008/2013); 

– ob upoštevanju člena 81 in člena 90(7) Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve (A7-0305/2013), 

1. odobri sklenitev protokola; 

2. poudarja, da je pomembno še naprej spodbujati tesno sodelovanje in dialog s Hašemitsko 

kraljevino Jordanijo v okviru evropske sosedske politike ter poglobiti politični in 

ekonomski dialog med Unijo in to državo; 

3. opominja, da je po ocenah jordanske vlade več kot 500 000 beguncev iz Sirije poiskalo 

zavetje v Jordaniji in da ima sirska kriza hude posledice za jordansko gospodarstvo in 

proračun zaradi finančnih sredstev, potrebnih za humanitarno pomoč beguncem; kljub 

vsemu obžaluje, da je Jordanija z avgustom 2012 zaprla meje za palestinske begunce iz 

Sirije; 

4. zato poudarja, kako pomembno je zagotoviti primerno finančno, tehnično in humanitarno 

pomoč Jordaniji; 

5. pozdravlja zavezanost, ki jo je pokazalo njegovo veličanstvo jordanski kralj Abdulah II. 

pri spodbujanju obsežnih reform v prid Jordanije in njenega prebivalstva; poudarja, kako 

pomembno je doseči trajnostne rezultate s temi reformami, zlasti kar zadeva socialno 

pravičnost; 



6. poleg tega pozdravlja in podpira proaktivno in konstruktivno vlogo Jordanije kot 

posrednice v prizadevanjih za trajno rešitev sporov na Bližnjem vzhodu; 

7. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

vladam in parlamentom držav članic in Hašemitske kraljevine Jordanije. 

 

 


