
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

ZALECENIE RADY STOWARZYSZENIA UE-JORDANIA 

z dnia 3 października 2012 r. 

w sprawie realizacji planu działania UE-Jordania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa 

RADA STOWARZYSZENIA UE-JORDANIA, 

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający 
stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim 
Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony ( 1 ) („Układ”), 
w szczególności jego art. 91, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Art. 91 Układu upoważnia Radę Stowarzyszenia UE- 
Jordania do formułowania odpowiednich zaleceń, zmie
rzających do osiągnięcia celów Układu. 

(2) Zgodnie z art. 101 Układu Strony Układu mają podej
mować wszelkie środki o charakterze ogólnym lub szcze
gólnym wymagane do wypełnienia swoich zobowiązań 
wynikających z Układu i mają zapewnić osiągnięcie 
celów określonych w Układzie. 

(3) Strony Układu uzgodniły tekst planu działania UE- 
Jordania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (zwa
nego dalej „planem działania EPS”). 

(4) Plan działania EPS będzie wspierał wprowadzenie w życie 
Układu poprzez opracowanie i uzgodnienie przez Strony 
konkretnych środków zapewniających praktyczne 
wytyczne dla wprowadzania w życie Układu. 

(5) Podwójnym celem planu działania EPS jest przedsta
wienie konkretnych środków mających na celu wypeł
nienie przez Strony zobowiązań ustalonych w Układzie 
oraz dostarczenie szerszych ram służących dalszemu 
wzmocnieniu stosunków między UE i Jordanią, aby 
osiągnąć wysoki stopień integracji gospodarczej i pogłębić 
współpracę polityczną, zgodnie z ogólnymi celami 
Układu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE: 

Artykuł 

Rada Stowarzyszenia zaleca, aby Strony realizowały plan dzia 
łania EPS ( 2 ), w zakresie, w jakim realizacja ta ma na celu 
osiągnięcie celów Układu. 

Sporządzono w Brukseli dnia 3 października 2012 r. 

W imieniu Rady Stowarzyszenia UE-Jordania 

C. ASHTON 
Przewodniczący

PL 18.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 287/13 

( 1 ) Dz.U. L 129 z 15.5.2002, s. 3. 
( 2 ) Zob. dokument 3302/12 na stronie http://register.consilium. 
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