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Odesílatel: Generální sekretariát Rady 
Příjemce: COREPER/Rada 
Č. návrhu 
Komise: 9891/11 RHJ 7 
Předmět: Vztahy s Jordánskem 

Schválení postoje, který má Evropská unie a její členské státy zaujmout v Radě 
přidružení, zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi 
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským 
hášimovským královstvím na straně druhé, k přijetí doporučení o provádění 
akčního plánu EU–Jordánsko v rámci evropské politiky sousedství 
SPOLEČNÉ POKYNY 
Termín pro konzultaci: 20. března 2012 

 

1. Komise dne 19. dubna 2011 předložila návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská 

unie a její členské státy zaujmout v Radě přidružení, zřízené Evropsko-středomořskou 

dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na 

jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé, k přijetí doporučení 

o provádění akčního plánu EU–Jordánsko v rámci evropské politiky sousedství 

(dokument 9891/11 RHJ 7). 
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2. Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb návrh posoudila na svých zasedáních ve dnech 

6. a 16. února 2012 a dohodla se na postoji, který má Evropská unie a její členské státy 

zaujmout v Radě přidružení EU–Jordánsko k přijetí doporučení o provádění tohoto akčního 

plánu, který je uveden v přílohách I a II tohoto dokumentu.  

 

3. Doporučuje se proto, aby COREPER vyzval Radu, aby na některém z nadcházejících 

zasedání v rámci bodů „A“ pořadu jednání: 

 

– schválila návrh závěrů ve znění uvedeném v příloze I tohoto dokumentu; 

 

– souhlasila s tím, že Rada přidružení EU–Jordánsko přijme doporučení o provádění 

akčního plánu EU–Jordánsko ve znění uvedeném po finalizaci právníky-lingvisty 

v dokumentu UE-RHJ 3301/11; 

 

– rozhodla o zveřejnění doporučení Rady přidružení po přijetí Radou přidružení v Úředním 

věstníku. 

 

4. Zástupci vlád členských států zasedajících v Radě se vyzývají, aby schválili návrh závěrů 

ve znění uvedeném v příloze II tohoto dokumentu. 

 

 

 

 

________________ 
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PŘÍLOHA I 

Návrh závěrů týkajících se akčního plánu EU–Jordánsko v rámci evropské politiky sousedství 

Rada Evropské unie schvaluje postoj, který má Evropská unie zaujmout v Radě přidružení, zřízené 

Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich 

členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé, 

k provádění akčního plánu EU–Jordánsko v rámci evropské politiky sousedství na základě 

doporučení Rady přidružení uvedeného v dokumentu EU-RHJ 3301/11. 
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PŘÍLOHA II 
 

Návrh závěrů týkajících se akčního plánu EU–Jordánsko v rámci evropské politiky sousedství 
 

 
Zástupci vlád členských států zasedajících v Radě schvalují postoj, který mají členské státy 

Evropské unie zaujmout v Radě přidružení, zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající 

přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským 

hášimovským královstvím na straně druhé, k provádění akčního plánu EU–Jordánsko na základě 

doporučení Rady přidružení uvedeného v dokumentu EU-RHJ 3301/11. 
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