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I/A-PUNKTSNOT 
från: Rådets generalsekretariat 
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet 
Komm. förslag nr: 9891/11 RHJ 7 
Ärende: Förbindelserna med Jordanien 

Godkännande av den ståndpunkt som Europeiska unionen och dess 
medlemsstater ska inta i det associeringsråd som inrättats genom Europa-
Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska 
gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska 
konungariket Jordanien, å andra sidan, när det gäller antagandet av en 
rekommendation om genomförandet av ENP-handlingsplanen EU–Jordanien 
GEMENSAM INSTÄLLNING 
Tidsfrist för samråd: 20 mars 2012 

 
 

1. Den 19 april 2011 lade kommissionen fram ett förslag till rådets beslut om den ståndpunkt 

som Europeiska unionen och dess medlemsstater ska inta i det associeringsråd som inrättats 

genom Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska 

gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket 

Jordanien, å andra sidan, när det gäller antagandet av en rekommendation om genomförandet 

av ENP-handlingsplanen EU–Jordanien (dok. 9891/11 RHJ 7). 
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2. Arbetsgruppen för Mashriq och Maghreb behandlade vid sina möten den 6 och den 16 

februari 2012 förslaget och enades då om den ståndpunkt som Europeiska unionen och dess 

medlemsstater ska inta i associeringsrådet EU–Jordanien när det gäller antagandet av en 

rekommendation om genomförandet av denna handlingsplan, som återges i bilagorna I och II 

till detta dokument. 

 

3. Coreper uppmanas därför att rekommendera rådet att som en A-punkt på dagordningen vid ett 

kommande möte 

 

– anta utkastet till slutsatser, som återges i bilaga I till detta dokument, 

 

– godkänna att associeringsrådet EU–Jordanien antar rekommendationen om 

genomförandet av handlingsplanen EU–Jordanien, som efter juristlingvisternas 

slutgranskning återges i dok. UE-RHJ 3301/11, 

 

– besluta att offentliggöra associeringsrådets rekommendation i Europeiska unionens 

officiella tidning efter det att den antagits av associeringsrådet. 

 

4. Företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, uppmanas att godkänna 

utkastet till slutsatser, som återges i bilaga II till detta dokument. 

 

___________ 

 

 



 
7685/12  gh/EHE/acg 3 
BILAGA I DG K II   SV 

BILAGA I 

 

Utkast till slutsatser vad gäller ENP-handlingsplanen EU–Jordanien 

 

Europeiska unionens råd godkänner den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i det 

associeringsråd som inrättats genom Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering 

mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska 

konungariket Jordanien, å andra sidan, när det gäller genomförandet av handlingsplanen EU–

Jordanien med utgångspunkt i utkastet till associeringsrådets rekommendation, som återges i dok. 

EU-RHJ 3301/11. 

 

___________ 
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BILAGA II 

 

Utkast till slutsatser vad gäller ENP-handlingsplanen EU–Jordanien 

 

Företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, godkänner den ståndpunkt som 

Europeiska unionens medlemsstater ska inta i det associeringsråd som inrättats genom Europa-

Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras 

medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, när det gäller 

genomförandet av handlingsplanen EU–Jordanien med utgångspunkt i utkastet till 

associeringsrådets rekommendation, som återges i dok. EU-RHJ 3301/11. 

 
________________________ 

 


