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ANNEX 

 

ANEXĂ 

la 

Propunerea comună de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

 

 

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul 

Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei 

asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și 

Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, în ceea ce privește prelungirea cu doi ani 

a priorităților parteneriatului UE-Iordania 
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ANEXĂ 

 

DECIZIA NR. 01/2018 A CELUI DE AL 13-LEA CONSILIU DE ASOCIERE 

UEIordania 

 

din [dd/mm/yyy] 

 

de stabilire a prelungirii priorităților parteneriatului UE-Iordania 

 

 

 

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-IORDANIA, 

 

având în vedere Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între 

Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Iordania, pe de altă 

parte („Acordul euro-mediteraneean”),  

 

întrucât: 

 

(1) Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene 

și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Iordania, pe de altă parte, a fost semnat 

la 24 noiembrie 1997 și a intrat în vigoare la 1 mai 2002. 

(2) Articolul 91 din Acordul euro-mediteraneean îi conferă Consiliului de asociere 

competența de a lua deciziile corespunzătoare, în scopul îndeplinirii obiectivelor 

acordului. 

(3) Articolul 101 din acord prevede că părțile iau toate măsurile generale sau specifice 

necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin în conformitate cu acordul și se 

asigură că obiectivele stabilite prin acord sunt îndeplinite. 

(4) Prin Decizia nr. 1/2016 din decembrie 2016, Consiliul de asociere a convenit asupra 

priorităților parteneriatului UE-Iordania pentru perioada 2016-2018, menite să le 

consolideze parteneriatul, cu scopul de a sprijini și consolida reziliența și stabilitatea 

Iordaniei, încercând, în același timp, să abordeze și impactul conflictului prelungit din 

Siria. 

(5) Pe baza unei evaluări a priorităților parteneriatului UE-Iordania, cele două părți au 

convenit că prioritățile parteneriatului, astfel cum au fost convenite în 2016, ar trebui 

să fie prelungite până la sfârșitul anului 2020 și că, în perioada 2019-2020, evaluarea 

priorităților parteneriatului și a Pactului UE-Iordania anexat la acesta poate avea loc, 

după caz. 

(6) Articolul 10 din Regulamentul de procedură al Consiliului de asociere prevede 

posibilitatea de a adopta decizii prin procedură scrisă între sesiuni, în cazul în care 

părțile convin astfel, 

 

DECIDE: 
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Articolul 1 

Prin procedură scrisă, Consiliul de asociere decide prelungirea până la sfârșitul anului 2020 a 

priorităților parteneriatului UE-Iordania anexate la Decizia nr. 1/2016 din decembrie 2016. 

 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

 

Adoptată la xx, [ziua luna anul]. 

 

 

 

 Pentru Consiliul de asociere, 

 Președintele 


