
JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság
közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh
Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a
Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai

Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: EK-tagállamok, amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: Közösség, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság képvisel,
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egyrészről, valamint

A JORDÁN HASIMITA KIRÁLYSÁG, a továbbiakban: Jordánia,

másrészről,

MIVEL az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás lét-
rehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodást, a továbbiakban: „euro-mediterrán megállapodás”, 1997. november 24-én
Brüsszelben aláírták és az 2002. május 1-jén hatályba lépett;

MIVEL a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz
történő csatlakozásáról szóló szerződést és az ahhoz tartozó, a csatlakozás feltételeiről szóló okmányt 2003. április 16-án
Athénban aláírták, és az 2004. május 1-jén hatályba lépett;

MIVEL a 2003-as csatlakozási okmány 6. cikkének (2) bekezdése szerint az új szerződő feleknek a euro-mediterrán megál-
lapodáshoz történő csatlakozásáról e megállapodást kiegészítő jegyzőkönyv megkötésével kell megállapodni;

MIVEL az euro-mediterrán megállapodás 22. cikke (2) bekezdése szerint a Közösség és Jordánia konzultációt folytattak köl-
csönös érdekeik figyelembevételének biztosítása érdekében,

ELFOGADTÁK EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a
Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a
Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság
és a Szlovák Köztársaság az egyrészről az Európai Közösségek és
azok tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti
társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás szer-
ződő feleivé válnak, és a Közösség más tagállamaihoz hasonló
módon, elfogadják és tudomásul veszik az euro-mediterrán meg-
állapodás, valamint az ahhoz fűzött közös nyilatkozatok, nyilat-
kozatok és a levélváltások szövegét.

2. cikk

Az Európai Unión belül a közelmúltban végbement intézményi
fejlődés figyelembevétele érdekében a felek megállapodnak abban,
hogy az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés
lejártát követően az euro-mediterrán megállapodásban az Euró-
pai Szén- és Acélközösségre utaló rendelkezéseket az Európai
Közösségre utaló rendelkezéseknek kell tekinteni, amelyre az
Európai Szén- és Acélközösség által szerződésben vállalt vala-
mennyi jog és kötelezettség átszállt.

I. FEJEZET

AZ EURO-MEDITERRÁN MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK
MÓDOSÍTÁSAI, BELEÉRTVE ANNAK MELLÉKLETEIT ÉS

JEGYZŐKÖNYVEIT

3. cikk

A Társulási Bizottság elnöksége

A 93. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Társulási Bizottság elnöki tisztét az Európai Közös-
ségek Bizottságának képviselője, valamint a jordán kormány
képviselője felváltva töltik be.”

4. cikk

Származási szabályok

A 3. jegyzőkönyv az alábbiak szerint módosul:

1. A 17. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A visszamenőleges hatállyal kiadott EUR.1 szállítási
bizonyítványokon az alábbi megjegyzések valamelyikét fel
kell tüntetni:

ES »EXPEDIDO A POSTERIORI«

CS »VYSTAVENO DODATEČNĚ«

DA »UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

ET »TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD«

EL »ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN »ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR »DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

IT »RILASCIATO A POSTERIORI«

LV »IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«

LT »RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«

HU »KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«

MT »MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT«

NL »AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PL »WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

PT »EMITIDO A POSTERIORI«

SL »IZDANO NAKNADNO«

SK »VYDANÉ DODATOČNE«

FI »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV »UTFÄRDAT I EFTERHAND«

AR » «”.
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2. A 18. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az így kiállított másodlaton a következő szavak vala-
melyikét kell feltüntetni:

ES »DUPLICADO«

CS »DUPLIKÁT«

DA »DUPLIKAT«

DE »DUPLIKAT«

ET »DUPLIKAAT«

EL »ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN »DUPLICATE«

FR »DUPLICATA«

IT »DUPLICATO«

LV »DUBLIKĀTS«

LT »DUBLIKATAS«

HU »MÁSODLAT«

MT »DUPLIKAT«

NL »DUPLICAAT«

PL »DUPLIKAT«

PT »SEGUNDA VIA«

SL »DVOJNIK«

SK »DUPLIKÁT«

FI »KAKSOISKAPPALE«

SV »DUPLIKAT«

AR » «”.

3. A IV. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„IV. MELLÉKLET

SZÁMLANYILATKOZAT

A számlanyilatkozatot, amelynek az szövegét az alábbiak tar-
talmazzák, a lábjegyzetnek megfelelően kell elkészíteni. A
lábjegyzeteket azonban nem kell ismét feltüntetni.

Spanyol változat

El exportador de los productos incluidos en el presente docu-
mento (autorización aduanera no… (1)) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un
origen preferencial… (2).

Cseh változat

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo
povolení… (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených,
mají tyto výrobky preferenční původ v… (2).

Dán változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende doku-
ment, (toldmyndighedernes tilladelse nr.… (1)), erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferen-
ceoprindelse i … (2).

Német változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-
Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier
bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders ange-
geben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Észt változat

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija
Maksu-ja (Tolliameti kinnitus nr.… (1)) deklareerib, et need
tooted on… (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on
selgelt näidatud teisiti.

Görög változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν
έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ.… (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής
καταγωγής … (2).

Angol változat

The exporter of the products covered by this document (cus-
toms authorization No… (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of… (2) prefe-
rential origin.

Francia változat

L’exportateur des produits couverts par le présent document
(autorisation douanière no… (1)) déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l’origine
préférentielle… (2).

Olasz változat

L’esportatore delle merci contemplate nel presente docu-
mento (autorizzazione doganale n.… (1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine
preferenziale… (2).

(1) Ha a számlanyilatkozatot a jegyzőkönyv 21. cikke értelmében elfoga-
dott exportőr készíti el, az elfogadott exportőr engedélyszámát ezen a
helyen kell feltüntetni. Ha a számlanyilatkozatot nem az elfogadott
exportőr készíti el, a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni, vagy a
helyet üresen kell hagyni.

(2) A termékek származását meg kell jelölni. Ha a számlanyilatkozat
egészben vagy részben a jegyzőkönyv 36. cikke értelmében Ceutáról
vagy Melilláról származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt
a »CM« jelzéssel világosan meg kell jelölnie a nyilatkozatot tartalmazó
dokumentumon.
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Lett változat

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (mui-
tas pilnvara Nr.… (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi
skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme
no… (2).

Litván változat

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės
liudijimo Nr… (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta,
tai yra… (2) preferencinės kilmės prekės.

Magyar változat

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalma-
zási szám:… (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés
hianyában az áruk preferenciális… (2) származásúak.

Máltai változat

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awto-
rizzazzjoni tad-dwana nru.… (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indi-
kat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini
preferenzjali… (2).

Holland változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toe-
passing is (douanevergunning nr.… (1)), verklaart dat, behou-
dens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze
goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Lengyel változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważ-
nienie władz celnych nr… (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie
jest to wyraźnie określone, produkty te mają… (2) prefe-
rencyjne pochodzenie.

Portugál változat

O exportador dos produtos cobertos pelo presente docu-
mento (autorização aduaneira no.… (1)), declara que, salvo
expressamente indicado em contrário, estes produtos são de
origem preferencial… (2).

Szlovén változat

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo
carinskih organov št… (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače
jasno navedeno, ima to blago preferencialno… (2) poreklo.

Szlovák változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo
povolenia… (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených,
majú tieto výrobky preferenčný pôvod v… (2).

Finn változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa
n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin
ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …
alkuperätuotteita (2).

Svéd változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument
(tullmyndighetens tillstånd nr.… (1)) försäkrar att dessa var-
or, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigan-
de… ursprung (2).

Arab változat

…………………………………………………………… (3)
(Hely és dátum)

…………………………………………………………… (4)
(Az exportőr aláírása, a nyilatkozatot aláíró személy nevét

olvashatóan kell megadni.)

(1) Ha a számlanyilatkozatot a jegyzőkönyv 21. cikke értelmében elfoga-
dott exportőr készíti el, az elfogadott exportőr engedélyszámát ezen a
helyen kell feltüntetni. Ha a számlanyilatkozatot nem az elfogadott
exportőr készíti el, a zárójelben lévő szavakat el kell hagyni, vagy a
helyet üresen kell hagyni.

(2) A termékek származását meg kell jelölni. Ha a számlanyilatkozat
egészben vagy részben a jegyzőkönyv 36. cikke értelmében Ceutáról
vagy Melilláról származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt
a »CM« jelzéssel világosan meg kell jelölnie a nyilatkozatot tartalmazó
dokumentumon.

(3) Ezek az adatokat el kell hagyni, ha az információt maga a dokumen-
tum tartalmazza.

(4) Lásd a jegyzőkönyv 20. cikkének (5) bekezdését. Azokban az esetek-
ben, amikor az exportőrnek nem kell aláírnia, az aláírás alóli felmen-
tés azt is jelenti, hogy az aláíró nevét sem kell megadni.”
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II. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

5. cikk

Származási igazolások és igazgatási együttműködés

(1) Az akár Jordánia, akár egy új tagállam által a közöttük
alkalmazott preferenciális megállapodások vagy autonóm eljárá-
sok keretében megfelelően kibocsátott származási igazolásokat e
jegyzőkönyv szerint az adott országokban elfogadják, feltéve
hogy:

a) az ilyen származási igazolások beszerzése az euro-mediterrán
megállapodásban megállapított kedvezményes tarifális intéz-
kedések vagy az általános közösségi preferencia-rendszer
alapján kedvezményes tarifális elbánást biztosít;

b) a származási igazolást és a fuvarokmányokat legkésőbb a
csatlakozás időpontját megelőző napon adták ki;

c) a származási igazolást a csatlakozás időpontjától számított
négy hónapos időszakon belül benyújtják a vámhatóságnak.

Amennyiben az árukat Jordániában vagy valamelyik új tagállam-
ban a csatlakozás időpontját megelőzően jelentették be behoza-
talra a Jordánia és azon új tagállam között abban az időpontban
alkalmazott preferenciális megállapodás vagy autonóm intézke-
dések alapján, az ilyen megállapodások vagy intézkedések szerint
visszamenőleges hatállyal kiállított származási igazolás is elfogad-
ható, feltéve hogy a csatlakozási dátumtól számított négy hóna-
pos időszakon belül benyújtják a vámhatóságnak.

(2) Jordániának és az új tagállamoknak jogában áll fenntar-
tani azokat az engedélyeket, amelyekkel az „elfogadott exportőr”
státust a közöttük alkalmazott preferenciális megállapodások,
illetve autonóm intézkedések alapján jóváhagyták, feltéve hogy:

a) ilyen rendelkezés szerepel a Jordánia és a Közösség között, a
csatlakozás időpontját megelőzően kötött euro-mediterrán
megállapodásban is;

és

b) az elfogadott exportőr alkalmazza az azon megállapodás
értelmében hatályos származási szabályokat.

Ezeket az engedélyeket a csatlakozás időpontját követő legkésőbb
egy évvel az euro-mediterrán megállapodás feltételeinek megfele-
lően kibocsátott új engedélyekkel kell felváltani.

(3) Jordánia, illetve az új tagállamok illetékes vámhatóságai az
(1) és (2) bekezdésben említett preferenciális megállapodások,
illetve autonóm intézkedések alapján kiadott származási igazolás
utólagos ellenőrzésére vonatkozó kérelmeket a szóban forgó szár-
mazási igazolás kibocsátását követő három évig elfogadják, és
ilyet behozatali nyilatkozat alátámasztására a hozzájuk benyújtott
származási igazolás elfogadását követő három évig kérhetnek is.

6. cikk

Tranzitáruk

(1) Az euro-mediterrán megállapodás rendelkezései alkalmaz-
hatók azokra a Jordániából valamely új tagállamba, illetve vala-
mely új tagállamból Jordániába behozott olyan árukra is, amelyek
megfelelnek a 3. jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a csat-
lakozás időpontjában Jordániában vagy az érintett új tagállamban
úton vannak, vagy ideiglenes raktározáson, vámraktáron vagy
vámszabadterületen találhatók.

(2) Ilyen esetekben preferenciális elbánás biztosítható,
amennyiben az exportáló ország vámhatóságai által visszamenő-
leges hatállyal kibocsátott származási igazolást a csatlakozás idő-
pontját követő négy hónapon belül benyújtják az importáló
ország vámhatóságaihoz.

III. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. cikk

Jordánia vállalja, hogy a Közösség e bővítésével kapcsolatosan
nem nyújt be igényt, kérelmet, illetve beterjesztést, és nem módo-
sít vagy von vissza engedményt a GATT 1994 XXIV.6 és XXVIII.
cikke értelmében.

8. cikk

Ez a jegyzőkönyv az euro-mediterrán megállapodás szerves részét
képezi.

9. cikk

(1) Ezt a jegyzőkönyvet az Európai Közösség, a tagállamok
nevében az Európai Unió Tanácsa, és a Jordán Hasimita Király-
ság, saját eljárásainak megfelelően, jóváhagyja.

(2) A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsa Főtitkár-
ságánál kell letétbe helyezni.

10. cikk

(1) Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helye-
zésének időpontját követő első hónap első napján lép hatályba.

(2) Ezt a jegyzőkönyvet 2004. május 1-jétől ideiglenesen alkal-
mazni kell.
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11. cikk

Ez a jegyzőkönyv két-két eredeti példányban angol, cseh, dán,
észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar,
máltai, német, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén, vala-
mint arab nyelven készült, e szövegek mindegyike egyaránt
hiteles.

12. cikk

Az euro-mediterrán megállapodás szövege, beleértve az annak
szerves részét képező mellékleteket és jegyzőkönyveket, valamint
a záróokmány, az ahhoz csatolt mellékletekkel együtt cseh, észt,
lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelven is
elkészül, és ezek a szövegek ugyanúgy hitelesek, mint az eredeti
szövegek (1). Ezeket a szövegeket a Társulási Tanács jóváhagyja.

Hecho en Luxemburgo, el treinta y uno de mayo de dos mil cinco.

V Lucemburku dne třicátého prvního května dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtredivte maj to tusind og fem.

Geschehen zu Luxemburg am einunddreißigsten Mai zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta maikuu kolmekümne esimesel päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις τριάντα μία Μαΐου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the thirty-first day of May in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le trente-et-un mai deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addì trentuno maggio duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada trīsdesmit pirmajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penktų metų gegužės trisdešimt pirmą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-ötödik év május havának harmincegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-wieħed u tletin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de eenendertigste mei tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia trzydziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego piątego.

Feito en Luxemburgo, em trinta e um de Maio de dois mil e cinco.

V Luxembourgu, enaintridesetega maja leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu, dňa tridsiateho prvého mája dvetisícpät’.

Tehty Luxemburgissa kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den trettioförsta maj tjugohundrafem.

(1) A megállapodásnak az Európai Unió 11 hivatalos nyelvén (spanyol,
dán, német, görög, angol, francia, olasz, holland, portugál, finn, svéd)
elkészített változatát a Hivatalos Lap következő számában tették köz-
zé: HL L 129., 2002.5.15., 3. o. A cseh, észt, lett, litván, magyar, mál-
tai, lengyel, szlovák és szlovén nyelvű változatok e Hivatalos Lapban
jelentek meg.
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Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη

For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vārdā
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por el Reino Hachemita de Jordania
Za Jordánské hášimovské království
For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien
Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel
Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
For the Hashemite Kingdom of Jordan
Pour le Royaume hachémite de Jordanie
Per il Regno hashemita di Giordania
Jordānijas Hāšemītu Karalistes vārdā
Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu
A Jordán Hasimita Királyság részėről
Għar-Renju Ħaxemit tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia
Za Jordánske hášimovské kráľovstvo
Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta
På Hashemitiska konungariket Jordaniens vägnar
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