Ekstern oversættelse

EUROPA-PARLAMENTET
2004

«««
«
«
«
«
«
«
«««

2009

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Bruxelles, den 6. juli 2006

Rapport fra LIBE-udvalgets delegation
om besøget på Tenerife og Fuerteventura (ES)
Ordfører: Jean LAMBERT

1.

Rapport om besøget

En delegation på otte parlamentsmedlemmer (jf. den vedlagte liste) rejste fra den 7. til den 10.
juni 2006 til to af De Kanariske Øer, Tenerife og Fuerteventura, i Spanien, hvor de mødtes
med fire spanske parlamentsmedlemmer, der allerede befandt sig der (jf. den ovennævnte
liste).
Formålet med delegationens besøg var at indsamle oplysninger om og ved selvsyn at
konstatere situationen vedrørende modtagelsen af asylansøgere og indvandrere på øerne, at
kontrollere forholdene på centrene samt at gennemføre drøftelser med repræsentanter fra
civilsamfundet og at tale med regeringsmyndighederne.
Besøget på De Kanariske Øer efterfulgte tilsvarende rejser til Lampedusa, Ceuta og Melilla,
Paris og Malta og blev gennemført på et særlig vanskeligt tidspunkt for De Kanariske Øer
som følge af den voldsomme tilstrømning af indvandrere fra de afrikanske kyster.
Få dage efter besøget, den 13. juni, kom den spanske regerings første viceministerpræsident,
Maria Teresa Fernández de la Vega, til Strasbourg for at møde LIBE-udvalget og for at drøfte
en opfølgning på LIBEs mission til De Kanariske Øer.
Delegationens besøg var fokuseret på tre forskellige centre, to på Tenerife (centret
"Acuartelamiento de las Raíces" i La Laguna, der var beliggende i nærheden af lufthavnen
Los Rodeos, og centret "Hoya Fría") og et på Fuerteventura (centret "Matorral", Carretera
General del Sur, der var det tidligere fængsel Valenzuela).
Delegationen mødtes desuden med lederen af lokalregeringen for De Kanariske Øer, Adán
Martín Menis, med regeringens repræsentant på Tenerife, José Segura Clavell, samt med
adskillige embedsmænd/lokalmyndigheder fra både Tenerife og Fuerteventura.
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Delegationen mødtes endvidere med en række repræsentanter for forskellige organisationer:
·
Røde Kors
·
CEAR (spansk komité, der bistår flygtninge)
·
Caritas
·
Red Acoge
·
Médicos del Mundo
·
Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (bevægelsen for fred, afvæbning
og frihed).
Delegationen aflagde ligeledes besøg på det operative hovedkvarter for SIVE (Sistema
Integrado de Vigilancia Exterior (et integreret overvågningssystem) på Fuerteventura og
deltog i en simulering af en Røde Kors-aktion for redning af indvandrere.
Delegationen holdt to pressekonferencer. Der var en bred mediedækning af besøget, herunder
forsideartikler i adskillige kanariske aviser.
2. Møde med de spanske myndigheder
Delegationen mødtes med den spanske centralregerings repræsentant i Madrid, José Segura
Clavell.
José Segura Clavell forklarede, at personerne normalt tager af sted fra Senegal, der ligger
omkring 830 km fra De Kanariske Øer. De spanske myndigheder er ansvarlige for at overvåge
en million kvadratkilometer af havet fra De Kanariske Øer og ned til de afrikanske kyster. Fra
1996 sejlede bådene fra Senegal, Marokko og Mauretanien til Fuerteventura. Efter en
koordineret aktion for at begrænse afrejser fra Marokko ser man i den nye situation, at bådene
hovedsagelig kommer fra Senegal, så den endelige destination snarere synes at være Tenerife
end Fuerteventura.
På Fuerteventura mødtes delegationen med lederen af De Kanariske Øers lokalregering, Adán
Martín Menis, og lederen af regeringen på øen Fuerteventura, Mario Cabrera González. Mario
Cabrera González sagde, at Fuerteventura i løbet af de seneste 12 år er blevet anvendt som
transitsted af over 35.000 indvandrere. Det væsentligste spørgsmål, der blev drøftet, var
situationen for de mindreårige, som øernes regering er ansvarlig for. Siden 2000 havde
indvandrerne ligeledes medbragt børn. De spanske myndigheder mente, at problemet med
mindreårige var et europæisk anliggende, og at der skulle findes en bredere løsning.
Adán Martín Menis fremhævede betydningen af udviklingssamarbejde og opremsede de
forskellige samarbejdsprojekter, der finansieres af De Kanariske Øers regering: Det drejer sig
om flere end 60 projekter, der gennemføres i samarbejde med Marokko, Mauretanien, Senegal
og Kap Verde, til mere end otte millioner euro.
Adán Martín Menis nævnte ligeledes Kommissionens meddelelse "Et styrket partnerskab for
regionerne i EU's yderste periferi"1, idet han fremhævede betydningen af den
1

KOM(2004) 343 af 26.5.2004.
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naboskabsaktion, hvis budget for øjeblikket er utilstrækkeligt (omtrent seks til otte millioner
euro til seks år). Han henledte ligeledes opmærksomheden på det kommende møde i Rabat
den 10.-11. juli og på mødet i FN's Immigration Forum i november 2006.
Adán Martín Menis udtrykte ligeledes ønske om at besøge Europa-Parlamentet med
henblik på et fælles møde med DEVE- og LIBE-udvalget.
3. Møde med ngo'er
Hovedparten af de ngo'er, der var til stede, klagede over, at det var vanskeligt at få adgang til
centrene. Ikke alle ngo'er har adgang til centrene. Adgangsbetingelserne er forskellige fra
center til center og er ikke tydeligt begrundet (eksempelvis har CEAR adgang til centrene i
Gran Canaria, bortset fra denne uge på Fuerteventura og overhovedet ikke på Tenerife, selv
om organisationen måtte have fået tilladelse hertil fra den spanske regering).
Repræsentanten for "Médicos del mundo" klagede over, at de indvandrere, der er alvorligt
syge, blot løslades, og at Médicos del mundo er den eneste organisation, der har lov til at
hjælpe dem. Myndighederne havde fortalt os, at de alvorligt syge blev overført til hospitalet.
Han fortalte ligeledes, at indvandrerne ikke blev anmodet om deres formelle samtykke til
blodprøvetagning.
Nogle af de andre ngo'er beklagede, at der ikke fandtes advokater med speciale inden for
asylområdet.
Røde Kors udfører et vigtigt stykke arbejde med hensyn til de indledende redningsaktiviteter
og den indledende modtagelse. En del af deres personale er lønnet, men de benytter sig også
af en række frivillige, og det bliver stadig vanskeligere at rekruttere frivillige.
4. Besøg på de administrative centre
Afgørelsen om tilbageholdelse af personer på et center træffes af en undersøgelsesdommer på
begæring af den offentlige myndighed inden for 72 timer. Opholdet på centeret må under
ingen omstændigheder overstige 40 dage, hvorefter den tilbageholdte skal sendes tilbage eller
løslades og sættes på et fly til det spanske fastland.
Mindreårige tilbageholdes ikke, medmindre en sådan tilbageholdelse bemyndiges af en
dommer som følge af en rapport udarbejdet af generaladvokaten, og medmindre den
mindreåriges forældre eller værger på samme center anfører, at de ønsker at blive sammen.
De mindreårige indkvarteres generelt på særlige opholdssteder sammen med spanske børn. Vi
fik at vide, at integration besværliggøres, hvis der er for mange indvandrerbørn.
På Tenerife er der for øjeblikket 400 mindreårige, som huses på tre forskellige centre, der kun
har kapacitet til 200. Centrene ledes af Røde Kors, og de lokale myndigheder dækker centrets
udgifter. I 2005 brugte Tenerifes lokalregering seks millioner euro på mindreårige
indvandrere (den årlige udgift for hver af de mindreårige andrager omkring 30.000 euro).
Størstedelen af de personer, der befandt sig i de tre centre, kom fra Senegal og med båd.
Delegationen bemærkede, at hovedparten af personerne på centrene var økonomiske
indvandrere og ikke asylansøgere, så selv om EU's forskellige direktiver vedrørende asyl er
relevante til en vis grad, udgør de ikke det største problem. I henhold til myndighederne
kommer kun 15 % af de senest ankomne personer fra lande i krig, som f.eks. Sierra Leone
eller Elfenbenskysten.
PV\623483DA.doc
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I henhold til de lokalmyndigheder, som blev adspurgt af delegationen, er det meget vanskeligt
for indvandrerne at finde et arbejde og at integrere sig i samfundet på De Kanariske Øer.
Dette er navnlig tilfældet for så vidt angår de personer, der kommer fra landene syd for
Sahara. Borgmesteren i La Laguna havde fortalt delegationen, at hovedparten af de afrikanske
kvinder sandsynligvis bliver prostituerede, da deres integrationsmuligheder er ringere, end det
er tilfældet for indvandrerkvinder, der ankommer fra Sydamerika, da disse kan finde arbejde
på hotellerne eller på andre turiststeder. Delegationen kunne ikke helt forstå denne
fremstilling set i lyset af, at det er meningen, at alle indvandrere, der ikke har papirerne i
orden, skal forlade De Kanariske Øer efter 40 dage enten ved at blive hjemsendt eller ved at
blive sendt til fastlandet.
A. Centeret "Las Raices"
Forholdene på centeret
Las Raices er en midlertidig lejr, der blev åbnet den 15. marts 2006 med henblik på at
modtage det stigende antal personer, der kom til Tenerife. Det består af adskillige telte. Det
forlyder, at Las Raices er den største lejr i Europa. Den er kun for mænd. Lejren er placeret
inden for et militært område og styres af hæren. Inde i lejren er det politiet og ikke hæren, der
er ansvarlig for, at lejren fungerer. Lejren er ikke en CETI som i Ceuta og Melilla, hvor
indvandrerne frit kan forlade lejren. Det er en lukket lejr, og journalister har ingen adgang.
Da delegationen besøgte centeret, var der i alt 1.339 personer. For øjeblikket bor der 16
personer i hvert telt, hvor der er køjesenge i tre etager. Vi fik at vide, at de nederste to senge
på nuværende tidspunkt bruges til at sove i, og at den øverste bruges til indvandrernes
ejendele. Uden for teltene er der tørklosetter. Røde Kors har adgang til lejren.
En cateringvirksomhed sørger for tre daglige måltider, et eksternt organ er ansvarligt for
rengøring af lejren, og der foretages regelmæssige sundhedsinspektioner, men det fremgik
ikke tydeligt, hvem der var ansvarlig herfor.
Lejren er beliggende på en bjergside 800 meter over havet, og dette indebærer lave
temperaturer om foråret (ned til fem til otte grader), hvilket gør det meget koldt for dem, der
bor der. I henhold til myndighederne er den gennemsnitlige opholdstid i denne lejr 15-20
dage. Indvandrerne har dagligt adgang til lægebesøg.
I centrene talte delegationen med embedsmænd og politimyndigheder, der er ansvarlige for
driften af centrene, samt med embedsmænd fra de militære myndigheder, der har stillet
faciliteterne til rådighed for de lokale myndigheder. Delegationen fik ligeledes mulighed for
at tale med sygeplejersker/sundhedspersonale, der er ansvarlige for at kontrollere
indvandrernes helbred og sørge for akut sundhedspleje af dem.
Når indvandrerne ankommer til lejren, gennemføres der sundhedskontrol af dem, og
sundhedspersonalet tager herefter en blodprøve af alle de nyankomne. I henhold til centerets
læge har ingen hidtil afvist at afgive en blodprøve. I henhold til det personale, der blev
adspurgt af delegationen, er indvandrerne generelt ved godt helbred. Der var kun 15
forekomster af hiv blandt de 3.000 personer, der blev kontrolleret. Den hyppigst
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forekommende sygdom var hepatitis B, der er endemisk i landene syd for Sahara.
Oplysninger fra indvandrerne
Delegationsmedlemmerne havde lejlighed til at tale med en række personer. Indvandrerne var
tilsyneladende tilfredse med levevilkårene på centeret og med den måde, de var blevet
modtaget på: De bekræftede, at de var blevet afhørt, og at der var en tolk til stede under
afhøringen. De eneste klager vedrørte mængden af mad: Nogle af indvandrerne sagde, at der
ikke var nok mad. De fleste af dem, som delegationen talte med, klagede over, at de var blevet
frataget alle deres ejendele, da de ankom til lejren (det meste tøj blev konfiskeret som følge af
risikoen for sygdomsfare), og at de gik i det samme tøj i op til mere end tre uger.
Indvandrerne klagede ligeledes over den manglende adgang til telefon og fjernsyn.
Nogle af parlamentsmedlemmerne hørte klager over en enkelt vagt, og klagerne kom fra blot
et par af de indsatte. Generelt fortalte de indsatte delegationen, at de blev behandlet godt.
Mange af de indvandrere, som delegationen talte med, havde tilsyneladende intet begreb om
asyl og gjorde det meget tydeligt, at de var kommet for at arbejde. Nogle af dem sagde, at de
havde fået besked på at tage af sted uden deres papirer.
Delegationen spurgte indvandrerne om deres forventninger, deres rejserute, hvad de havde
efterladt (kone, børn og familiemedlemmer), hvorfor de var kommet dertil osv.
Alle indvandrere sagde, at de var kommet til De Kanariske Øer i små træbåde, "cayucos", der
transporterede omkring 80-90 mennesker. Alle sagde, at de havde "bidraget" til bådens pris,
og at grupper af personer "selv havde organiseret" rejsen. Bidragene kunne være op til XFA
150.000. Alle indvandrerne benægtede, at menneskehandlere havde hjulpet dem. De sagde, at
man i Senegal har en udbredt fisketradition, og at cayucos følger efter fiskerbåde. Vi fik at
vide, at rejsens gennemsnitslængde er 15 dage.
Indvandrerne sagde, at de ønskede at komme til Spanien for at få et bedre liv. Nogle havde
allerede slægtninge eller venner, der boede i Spanien. De ønskede ikke at komme tilbage til
deres oprindelseslande: De havde gældsat sig for at få råd til rejsen til Europa, og de sagde, at
de "foretrak at dø frem for at vende tilbage". Det er tydeligt, at mange familier sælger alt, de
ejer, for at investere i at sende et eller to familiemedlemmer til europæiske lande.
B. Centeret Hoya Fria
Forholdene på centeret
Hoya Fria er et lukket center (CIE), ikke et CETI, så det er ikke muligt for dem, der bor i
lejren, at forlade den. Lejrens kapacitet er 248 personer, men da vi besøgte den, boede der 300
personer, hvoraf tre var kvinder og fire var mindreårige, der befandt sig der med deres
familier. Der er to forskellige afdelinger i lejren: en stor afdeling for mænd, og en anden, der
er mindre, for kvinder og børn. Centeret er velorganiseret. Der er visse faciliteter, som f.eks.
fjernsynsrum, en telefon, et rum, hvor indvandrerne en gang dagligt kan møde deres
slægtninge og advokater udefra (advokaterne udpeges almindeligvis af domstolene), et
lægeværelse, faciliteter, hvor de kan købe cigaretter, mad og drikkevarer og telefonkort.
Dørene til sovesalene låses om natten, men cellerne forbliver åbne.
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Oplysninger fra indvandrerne
Hoya Fria er det center, hvor vi havde mindst kontakt med de indsatte. De så fjernsyn eller
stod i kø ved telefonerne, og delegationen ønskede ikke at blande sig for meget i deres
aktiviteter. Nogle af delegationsmedlemmerne talte med en brasiliansk pige, der var taget til
De Kanariske Øer fra Madrid for at komme et par dage til stranden. Hendes pas var udløbet,
og hun havde nu været på centeret i 32 dage. Hun vidste allerede nu, at hun ville blive sendt
tilbage til São Paulo i Brasilien.
C. Centeret "El Matorral"
Forholdene på centeret
Centeret El Matorral på Fuerteventura er det største i Spanien med en kapacitet på 1.080
personer, og det er et moderne center. Det erstattede det tidligere lufthavnscenter. På
besøgstidspunktet boede der 977 personer på centeret, hvoraf størstedelen kom fra landene
syd for Sahara. Vi fik at vide, at der kunne blive behov for endnu et center. Centeret ligner et
rigtigt fængsel, selv om indvandrerne har mulighed for at bevæge sig frit inden for centerets
område.
Oplysninger fra indvandrerne
Indvandrerne viste nogle af delegationsmedlemmerne dokumenter, der bevidnede, at de var
blevet oplyst om deres rettigheder, på fransk og på spansk, herunder muligheden for at ansøge
om asyl.
De bekræftede, at de, inden de ankom til centeret, var blevet stillet foran en dommer, og at der
havde været advokater og tolke til stede.
Indvandrerne fortalte delegationen, at de var bevidste om farerne ved at tage til De Kanariske
Øer i båd, men at de var "villige til at yde det offer, som det var at forlade deres familier, da
de intet havde derhjemme".
Som det var tilfældet i Las Raices udtrykte indvandrerne her frustration over, at de manglede
mad, og at faciliteterne var meget nedslidte. Hovedparten klagede over, at ikke var noget
fjernsyn. (Dette ansporede delegationsmedlemmerne til at donere penge, så centrene (dette og
centeret Las Raices) kunne købe seks fjernsyn, således at indvandrerne i det mindste kunne
følge med i nyhederne/VM).
5.

Konklusioner

1.
Den voldsomme tilstrømning af indvandrere udgør et reelt problem for De Kanariske
Øer. Det lod imidlertid til, at de spanske myndigheder havde situationen ved ankomsten under
kontrol, selv om den konstante tilstrømning i løbet af sommeren lagde et enormt pres på dem.
2.
Det overordnede indtryk var, at centrene blev drevet korrekt, og at de var rene og
opfyldte de mest basale behov hos de personer, der blev tilbageholdt på centrene. De spanske
myndigheder håndterede en meget vanskelig situation på passende vis.
Politiet var meget stolte over at kunne fortælle delegationen, at de ikke følte, at der på De
Kanariske Øer blev udvist racisme over for indvandrerne. Delegationen fik at vide, at der i
pressen og i politiske protester var nogen modstand mod indvandrerne. Det fremgik imidlertid
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ligeledes tydeligt, at hovedparten af politikerne, myndighederne og befolkningen havde en
humanitær indstilling. Der er vilje til at mindske antallet af menneskeliv, der går tabt under
overfarten - i nogle skøn anslås det, at op til 50 % af dem, der forsøger at krydse farvandet,
dør.
3.
Det forekommer at være sandsynligt at antallet af indvandrere vil være højt i den
nærmeste fremtid. "Las Raices" bør lukke, og bedre og mere permanente faciliteter bør
tilvejebringes. Med det stigende antal indvandrere, der ankommer til Tenerife, syntes lejrene
at være overbelastede med hensyn til det antal personer, blev tilbageholdt der, men der var
ingen eksempler på personer, der var blevet tilbageholdt i en lang periode, og tilsyneladende
sendes de fleste personer til det spanske fastland efter 40 dage og tilbageholdes i henhold til
spansk i endnu 40 dage, inden der afsiges en afgørelse om udvisning. Det står ikke klart, om
denne afgørelse bliver håndhævet, og personerne vender tilbage til deres oprindelseslande.
4.
I lejren på Fuerteventura, som tidligere modtog et stort antal indvandrere, syntes lejren
at være mere nedslidt, men færre personer blev tilbageholdt der, og det overordnede indtryk af
også denne lejr var, at behandlingsstandarden var relativt god.
5.
Delegationen mener, at situationen for mindreårige er en reel kritisk situation på De
Kanariske Øer. Den lokale myndighed bærer det økonomiske ansvar for mindreårige og har
indvilliget i at drage omsorg for 250 af disse, indtil de fylder 18 år – hvor det forventes, at de
vender tilbage. Dette indebærer en væsentlig udgift for De Kanariske Øers myndigheder.
Delegationen mener, at det er nødvendigt, at EU tilvejebringer rådgivning og støtte til
mindreårige i EU. Det kan være nødvendigt at forske yderligere i, hvordan man korrekt
identificerer mindreårige. Det blev nævnt, at det navnlig var vigtigt med psykologisk bistand.
6.
Delegationen værdsætter den spanske regerings bestræbelser på at overvåge havet og
Afrikas kyst for at bidrage til at registrere både/flåder og til at samle flere mennesker op. Det
næste skridt ville være at forhindre, at bådene drog af sted og at stoppe menneskehandlernes
indbringende forretning (selv om kun få af dem, vi talte med, var villige til at sige, at de havde
betalt en menneskesmugler, men i stedet hævdede, at de havde bidraget til bådens pris).
7.
Delegationen er klar over, at tilbagesendelser udgør et teknisk problem, da der er så få
flyvninger til Senegal, og at tilbagesendelser med et fyldt charterfly viste sig at være et meget
dårligt pr-tiltag. Oprindelseslande samarbejder ikke altid om tilbagesendelser.
8.
Delegationen er ligeledes fuldt ud klar over problemerne med, at udlændinge efter den
40-dages tilbageholdelsesperiode enten udvises af landet eller løslades og herefter selv skal
finde vej hjem, når der på fastlandet er afsagt en afgørelse om udvisning. Dette medfører
ulovlig tilstedeværelse af et stort antal statsborgere fra tredjelande på spansk område.
9.
Delegationen udtrykker bekymring over effektiviteten af den juridiske bistand, som
indvandrerne modtager. Delegationen forstod, at der, navnlig på Fuerteventura, kun var et lille
antal advokater, som stod til rådighed for indvandrerne, og at disse advokater ikke var
uddannet inden for asyl- og indvandringsområdet.
10.

Delegationen ønsker, at den spanske regering præciserer og oplyser følgende:
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-

Er det muligt for indvandrerne ligeledes at få adgang til juridisk rådgivning senere
under deres ophold på centrene og ikke kun ved ankomsten? Kan øernes juridiske
erhverv virkelig håndtere alle disse behov?
- Hvordan behandles dem, der ikke kommer fra Afrika?
- Delegationen fik at vide, at det var vanskeligere for afrikanske kvinder at integrere sig,
end det var tilfældet for kvinder, der kommer fra Latinamerika, og at nogle derfor
deltager i prostitution for at forsørge sig selv. Hvad mere kan der gøres for det relativt
lille antal afrikanske kvinder, der ankommer?
- De spanske myndigheder har givet udtryk for, at der store vanskeligheder med at
identificere mindreårige. Den teknik, der anvendes i Spanien, er undersøgelsen af
knogler, og der er pålidelighedsproblemer forbundet med denne metode. Har de
spanske myndigheder til hensigt at finde en bedre metode til identifikation af
mindreårige?
- Vil det være muligt at give ngo'erne adgang til centrene på en klarere måde, som
gælder ens for alle centrene på øerne?
- Vil det være muligt at forbedre adgangen til telefoner for dem, der ikke har nogen
penge og ikke har været i stand til at kontakte deres familie?
Indvandrerne har fortalt delegationen, at de ikke kan beholde de få ejendele eller penge, som
de har medbragt. Ville det være muligt at præcisere proceduren for håndtering af sådanne
ejendele?
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ANNEX
Brussels, 6 of June 2006
First Draft Programme/FINAL
Visit to Canary Islands
Wednesday 7 June
11.00 h: Bus leaving from the EP to the airport
12.30 h: Flight from Brussels to Madrid (Flight IB 3203)
14.50 h: Arrival in Madrid
16.55 h: Flight from Madrid to Tenerife Nord (Flight IB 958)
18.40 h: Arrival in Tenerife Nord
Free dinner
Night in Tenerife Puerto de la Cruz - Hotel Botanico:
Hotel Botánico
Avda. Richard J. Yeoward, 1
38400 Puerto de la Cruz
00 34 922 38 14 00
Thursday 8 June
07.30 h: Departure from the Hotel
9.30 h:

Visit of the Centre "Acuartelamiento de las Raíces" en La Laguna (near of the Los
Rodeos airport). Eventually, if the programme permits, visit to the Centre "Hoya
Fría" (to be confirmed). Meeting with the Government representative in Tenerife,
Sr. D. José Segura Clavell who will accompany the delegation to the Centres.

12.30 h: Meeting with the NGOs (Cruz Roja, Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), Caritas, La Red Acoge, Médicos del Mundo y Movimiento por la Paz el
Desarme y la Libertad (MPLD))
Subdelegación del Gobierno en Tenerife
Calle Méndez Núñez, 9
Santa Cruz de Tenerife
00 34 922 999 120/1/2
14.30 h: Lunch given by the Canarias Government
Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias
Bajo la presidencia del Consejero de Presidencia y Justicia, Sr. D. José Miguel
Ruano León
Avda. José Manuel Guimerá, 1
PV\623483DA.doc
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Santa Cruz de Tenerife
00 34 922 47 73 42
15.30 h: Meeting with Canarias Government
Consejero de Presidencia
Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias
Avda. José Manuel Guimerá, 1
Santa Cruz de Tenerife
00 34 922 47 73 42
17.15 h: Press conference (Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias - Sala de prensa
de la Presidencia del Gobierno de Canarias).
19.00 h: Flight from Tenerife to Fuerteventura
19.50 h: Arrival at Fuerteventura
Night in Fuerteventura - Hotel Kempinski.
Hotel Kempinski
Avda. Grandes Playas
35660 Corralejo la Oliva
00 34 928 53 64 44
Friday 9 June
9.00 h Departure from the Hotel Kempinski
9.30 h : Visit of the Centre "Matorral"
Carretera General del Sur, km. 5
(Antiguo campamento de Valenzuela)
Puerto del Rosario
Fuerteventura
11.30 h: Visit of SIVE (Servicio de información y vigilancia
exterior)
12:30 h: Dispositivo de atención de emergencia (simulation by the Red Cross Services)
Plaza de la Paz
Puerto del Rosario
.
14.00 h: Lunch given by the delegation with Sr. Presidente del Cabildo y Alcaldes de la isla.
Restaurante La Era
Casillas de Angel
Puerto del Rosario
PE 376.380v02-00
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16.00h: Meeting with the Cabildo Insular de Fuerteventura, Sr. D. Mario Cabrera González
(Local Government)
Calle Primero de Mayo, 39
35600 Puerto del Rosario
Fuerteventura
00 34 928 86 23 00.
17.00 h: Press conference at the Cabildo Insular de Fuerteventura
20.20 h: Flight from Fuerteventura to Tenerife
21.10 h: Arrival in Tenerife North
22.00 h: Official dinner given at the Hotel Botanico given by Canarias Government: el
Presidente del Gobierno de Canarias, Sr. D. Adán Martín Menis
Night in Tenerife - Hotel Botanico.
Hotel Botánico
Avda. Richard J. Yeoward, 1
38400 Puerto de la Cruz
00 34 922 38 14 00
Saturday 10 June
11.25 h: Flights from Tenerife Nord to Madrid (Flight IB 967)
15.00 h: Arrival in Madrid
16.20 h: Flight from Madrid to Brussels (Flight IB 3202)
18.35 h: Arrival in Brussels.

Contact numbers for organisational details:
Cristina Castagnoli
cristina.castagnoli@europarl.europa.eu
Fernando Carbajo Ferrero
Head of the EP Information Office in Spain
fcarbajo@europarl.europa.eu
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PARTICIPANTS:
Official delegation LIBE
1) Patrick GAUBERT (PPE) France, Vice -President LIBE,
Head of Delegation
2) Ioannis VARVITSIOTIS (PPE) Greece
3) Martine ROURE (PSE) France
4) Wolfgang KREISSL-DORFLER (PSE) Allemagne
5) Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (ADLE) Pays-Bas
6) Jean LAMBERT (VERTS) Royaume-Uni
7) Giusto CATANIA (GUE) Italie
8) Johannes BLOKLAND (IND/DEM) Pays-Bas
Membres LIBE présents sur place (hors quota)
1) Agustin DIAZ DE MERA (PPE) Espagne
2) Fernando FERNANDEZ MARTIN (PPE) Espagne
3) Antonio MASIP HIDALGO (PSE) Espagne
3) Manuel MEDINAORTEGA (PSE) Espagne
LIBE political advisors
1) Mercedes ALVARGONZALES (PPE)
2) Fabrizia PANZETTI (PSE)
3) Ottavio MARZOCCHI (ALDE)
4) Christine SIDENIUS (Greens)
5) Chiara TAMBURINI (GUE)
6) Jan Harm BOITEN (IND/DEM)
LIBE Secretariat
1) Cristina CASTAGNOLI
2) Lena VESTBERG
EP Office in Madrid
1) Fernando CARBAJO
2) Damián CASTANO
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Interpretors
Covering ES - FR - EN - IT
1) Francoise JOOSTENS
2) Marie-Claude LAURENT
3) Laura McMILLAN
4) Vladimir NAVARRO JEVTOVIC
5) Enrique QUIJANO
6) Olive RAYNER
7) Livia RIBOLDI
8) Annalisa VENTURI
List of NGOs
1) CROIX ROUGE
2) CEAR
3) CARITAS
4) RED ACOGE
5) MEDICOS DEL MUNDO
6) MOVIMENTO POR LA PAZ, DESARME Y LA LIBERTAD
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