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"I/A" PUNKTA PIEZĪME 
Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekretariāts 
Saņēmējs: Pastāvīgo pārstāvju komiteja/Padome 
K-jas priekšl. Nr.: 9891/11 RHJ 7 
Temats: Attiecības ar Jordāniju 

Nostāja, kas jāpieņem Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm Asociācijas 
padomē, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu starp 
Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu 
Karalisti, no otras puses, attiecībā uz ieteikuma pieņemšanu par ES un 
Jordānijas EKP rīcības plāna īstenošanu – apstiprināšana 
KOPĒJĀS PAMATNOSTĀDNES 
Konsultēšanās termiņš: 2012. gada 20. marts 

 

1. Komisija 2011. gada 19. aprīlī iesniedza priekšlikumu Padomes Lēmumam par nostāju, kas 

jāpieņem Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm Asociācijas padomē, kura izveidota ar 

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, 

no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, attiecībā uz ieteikuma 

pieņemšanu par ES un Jordānijas EKP rīcības plāna īstenošanu (dokuments 9891/11 RHJ 7). 
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2. Mašrikas/Magribas jautājumu darba grupa 2012. gada 6. un 16. februāra sanāksmēs izskatīja 

minēto priekšlikumu un vienojās par nostāju, kas jāpieņem Eiropas Savienībai un tās 

dalībvalstīm ES un Jordānijas Asociācijas padomē attiecībā uz ieteikuma pieņemšanu par 

minētā rīcības plāna īstenošanu, kā izklāstīts šā dokumenta I un II pielikumā.  

 

3. Tādēļ ir ierosināts Pastāvīgo pārstāvju komitejai aicināt Padomi kādā no nākamajām 

sanāksmēm kā darba kārtības "A" punktu: 

 

– apstiprināt šā dokumenta I pielikumā izklāstīto Padomes secinājumu projektu; 

 

– piekrist, ka ES un Jordānijas Asociācijas padome pieņem ieteikumu par ES un Jordānijas 

rīcības plāna īstenošanu, kā izklāstīts dokumentā EU-RHJ 3301/11, ko galīgajā redakcijā 

izstrādājuši juristi lingvisti; 

 

– nolemt Asociācijas padomes ieteikumu publicēt Oficiālajā Vēstnesī, kad Asociācijas 

padome būs minēto ieteikumu pieņēmusi. 

 

4. Dalībvalstu valdību pārstāvji Padomes sanāksmē tiek aicināti apstiprināt Padomes secinājumu 

projektu, kas izklāstīts šā dokumenta II pielikumā. 

 

 

 

 

________________ 
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I PIELIKUMS 

Padomes secinājumu projekts attiecībā uz ES un Jordānijas EKP rīcības plānu 

Eiropas Savienības Padome apstiprina nostāju, kas jāpieņem Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm 

Asociācijas padomē, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu starp Eiropas 

Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, 

attiecībā uz ES un Jordānijas EKP rīcības plāna īstenošanu, pamatojoties uz Asociācijas padomes 

ieteikuma projektu, kā izklāstīts dokumentā EU-RHJ 3301/11. 
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II PIELIKUMS 
 

Padomes secinājumu projekts attiecībā uz ES un Jordānijas EKP rīcības plānu 
 

 
Dalībvalstu valdību pārstāvji Padomes sanāksmē apstiprina nostāju, kas jāpieņem Eiropas 

Savienībai un tās dalībvalstīm Asociācijas padomē, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona 

valstu nolīgumu starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas 

Hāšimītu Karalisti, no otras puses, attiecībā uz ES un Jordānijas EKP rīcības plāna īstenošanu, 

pamatojoties uz Asociācijas padomes ieteikuma projektu, kā izklāstīts dokumentā EU-RHJ 3301/11. 
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