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1. Verslag van het bezoek 

Een delegatie bestaande uit acht leden van het EP (zie bijgevoegde lijst) bezocht van 7 tot 10 
juni 2006 twee van de Canarische Eilanden, Tenerife en Fuerteventura (Spanje); vier Spaanse 
leden van het Europees Parlement, die reeds ter plaatse waren, voegden zich bij hen (zie 
dezelfde lijst). 
Het doel van het bezoek was het verzamelen van informatie en het rechtstreeks onderzoeken 
van de situatie rond de opvang van asielzoekers en migranten op de eilanden, het onderzoeken 
van de omstandigheden in de centra, evenals het uitwisselen van standpunten met 
vertegenwoordigers van de civiele samenleving en het spreken met overheidsinstanties.
Het bezoek aan de Canarische Eilanden was een vervolg op gelijksoortige reizen naar 
Lampedusa, Ceuta en Melilla, Parijs en Malta en vond plaats in een tijd die voor de 
Canarische Eilanden bijzonder moeilijk was vanwege de massale instroom van migranten 
vanuit de Afrikaanse kustgebieden.

Een aantal dagen na het bezoek, op 13 juni, kwam de eerste vice-voorzitter van de Spaanse 
regering, mevrouw Maria Teresa FERNANDEZ DE LA VEGA, naar Straatsburg voor een 
onderhoud met de commissie LIBE om te spreken over de follow-up van de missie van LIBE 
naar de Canarische Eilanden. 

Het bezoek van de delegatie concentreerde zich op drie verschillende centra, twee op Tenerife 
(centrum "Acuartelamiento de las Raíces" in La Laguna, nabij de luchthaven Los Rodeos, en 
het centrum "Hoya Fría") en één op Fuerteventura (centrum "Matorral" Carretera General del 
Sur – voormalig gevangenkamp Valenzuela). 



PE 376.380v02-00 2/13 PV\623483NL.doc

NL

Verder had de delegatie ontmoetingen met de president van de Canarische Eilanden, de heer 
Adán MARTIN MENIS, met de afgevaardigde van de regering op Tenerife, de heer José 
SEGURA CLAVELL, en met verscheidene ambtenaren en lokale autoriteiten van zowel 
Tenerife als Fuerteventura.

Daarnaast ontmoette de delegatie vertegenwoordigers van een aantal organisaties:
• Rode Kruis 
• CEAR (Spaanse commissie voor bijstand aan vluchtelingen)
• Caritas
• Red Acoge
• Medicos del Mundo
• Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (Beweging voor vrede, 

ontwapening en vrijheid).

Ook bezocht de delegatie het operationele hoofdkantoor van SIVE (systeem voor informatie 
en externe observatie) op Fuerteventura en nam zij deel aan een simulatie van een door het 
Rode Kruis uitgevoerde reddingsoperatie voor migranten.

De delegatie hield twee persconferenties. De media deden uitgebreid verslag van het bezoek, 
met artikelen op de voorpagina's van diverse kranten op de Canarische Eilanden. 

2. Bijeenkomst met de Spaanse autoriteiten 

De delegatie had een onderhoud met de afgevaardigde van de Spaanse regering op Tenerife, 
de heer José SEGURA CLAVELL. 
De heer SEGURA zette uiteen dat de mensen normaal gesproken vertrekken vanuit Senegal, 
op circa 830 km van de Canarische Eilanden. De Spaanse autoriteiten zijn belast met het 
toezicht op één miljoen km2 zeeoppervlak tussen de Canarische Eilanden en de Afrikaanse 
kusten. Sinds 1996 vertrokken er boten vanuit Senegal, Marokko en Mauritanië naar 
Fuerteventura. Na coördinatie met Marokko om het vertrek daarvandaan te beperken komen 
de boten in de huidige situatie voornamelijk vanuit Senegal, waardoor ze uiteindelijk vaker op 
Tenerife aankomen dan op Fuerteventura. 
Op Fuerteventura sprak de delegatie met de president van de regering van de Canarische 
Eilanden, de heer Adán MARTIN MENIS, en de president van de eilandregering van
Fuerteventura, de heer Mario CABRERA GONZALEZ. De heer Cabrera zei dat in de 
afgelopen 12 jaar meer dan 35 000 migranten via Fuerteventura zijn gekomen. Het 
voornaamste discussiepunt was de situatie van de minderjarigen, die onder de bevoegdheid 
van de eilandregering vallen. Sinds 2000 komen de migranten ook met kinderen aan. Volgens 
de Spaanse autoriteiten is het probleem van de minderjarigen een Europese aangelegenheid, 
waarvoor een oplossing in een breder kader moet worden gevonden. 

De heer MARTIN beklemtoonde het belang van ontwikkelingssamenwerking en gaf een 
samenvatting van de verschillende door de regering van de Canarische Eilanden gefinancierde 
samenwerkingsprojecten; het ging om meer dan 60 projecten in samenwerking met Marokko, 
Mauritanië, Senegal en Kaapverdië, met een waarde van meer dan 8 miljoen euro.
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De heer MARTIN noemde ook de mededeling van de Commissie over "een sterker 
partnerschap voor de ultraperifere regio's"1, die het belang benadrukt van het bredere 
actieplan voor het nabuurschap, dat momenteel een te klein budget heeft (circa 6-8 miljoen 
euro voor zes jaar). Ook vestigde hij de aandacht op de aanstaande bijeenkomst van 10-11 juli 
in Rabat en het immigratieforum van de VN in november 2006.

De heer MARTIN gaf tevens aan naar het Parlement te willen komen voor een gezamenlijke 
bijeenkomst met de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

3. Bijeenkomst met NGO's 

De meerderheid van de aanwezige NGO's klaagde over de problemen die ze hadden met het 
binnenkomen van de centra. Niet alle NGO's krijgen toegang tot de centra, de voorwaarden 
voor toegang verschillen van centrum tot centrum en de redenen zijn niet zonder meer 
duidelijk (zo mag CEAR wel naar binnen in de centra op Gran Canaria, op Fuerteventura pas 
deze week en op Tenerife helemaal niet, ook niet met toestemming van de Spaanse regering).
De vertegenwoordiger van "Medicos del mundo" klaagde over het feit dat ernstig zieke 
migranten eenvoudigweg worden vrijgelaten en dat Medicos del mundo de enige organisatie 
is die hen mag helpen. De autoriteiten hadden ons verteld dat ernstig zieke personen naar een 
ziekenhuis worden overgebracht. Hij zei ook dat de migranten niet om een formele 
instemmingsverklaring voor het afnemen van bloedmonsters werd gevraagd.
Sommige andere NGO's betreurden het gebrek aan gespecialiseerde asieladvocaten.
Het Rode Kruis doet belangrijk werk door te helpen bij de aanvankelijke reddingsactiviteiten 
en de eerste opvang. Het heeft enkele betaalde medewerkers, maar ook een aantal 
vrijwilligers; het wordt echter steeds moeilijker vrijwilligers te werven.

4. Bezoek aan de administratieve opvang- c.q. detentiecentra 

Over het houden van een persoon in een centrum wordt op verzoek van het overheidsorgaan 
binnen 72 uur beslist door een onderzoeksrechter. Het verblijf in een centrum mag in geen 
geval langer dan 40 dagen duren; hierna moet de gevangene worden teruggestuurd dan wel 
vrijgelaten en per vliegtuig naar het Spaanse vasteland worden gestuurd.
Minderjarigen worden niet gedetineerd, tenzij een rechter hiervoor toestemming verleent naar 
aanleiding van een daartoe strekkende conclusie van het parket van de procureur-generaal, of 
hun ouders of voogden in hetzelfde centrum verblijven en aangeven samen te willen blijven. 
Zij worden meestal gehuisvest in speciale accommodatie samen met Spaanse kinderen. Ons 
werd verteld dat de integratie moeilijk wordt wanneer te veel migrantenkinderen samen op 
één plaats wonen.

Op het moment zijn op Tenerife 400 minderjarigen ondergebracht in drie verschillende centra, 
die slechts opvangcapaciteit voor 200 personen hebben. Deze worden beheerd door het Rode 
Kruis en betaald door de lokale overheden. In 2005 gaf de eilandregering van Tenerife 
6 miljoen euro uit aan minderjarige migranten (iedere minderjarige kost ongeveer 30 000 euro 
per jaar). 

De meerderheid van de mensen in de drie centra was per boot vanuit Senegal gekomen. De 

  
1 COM(2004)0343 van 26.05.2004.



PE 376.380v02-00 4/13 PV\623483NL.doc

NL

delegatie stelde vast dat de meerderheid van de mensen in de centra economische migranten 
waren en geen asielzoekers; hoewel de diverse asielrichtlijnen van de EU wel enige relevantie 
hebben, vormen ze dus niet het centrale punt. Volgens de autoriteiten komt niet meer dan 
15 % van de laatste 9 000 migranten uit landen in oorlog zoals Sierra Leone of Ivoorkust. 

Volgens de lokale autoriteiten die door de delegatie werden geïnterviewd is het voor de 
migranten bijzonder moeilijk een baan te vinden en in de Canarische samenleving te 
integreren. Dit geldt met name voor mensen uit de landen ten zuiden van de Sahara. De 
delegatie heeft van de burgemeester van La Laguna vernomen dat een meerderheid van de 
Afrikaanse vrouwen het gevaar loopt in de prostitutie terecht te komen, omdat ze minder 
mogelijkheden voor integratie hebben dan migrantenvrouwen uit Zuid-Amerika, die werk 
kunnen vinden in de hotels of andere toeristenfaciliteiten. De delegatie kon deze bewering 
niet geheel plaatsen, nu toch alle onregelmatige migranten na 40 dagen de Canarische 
Eilanden zouden verlaten en zouden worden gerepatrieerd of naar het vasteland zouden 
worden gezonden.

A. Het centrum "Las Raíces" 

Omstandigheden in het centrum 

Las Raíces is een tijdelijk kamp, geopend op 15 maart 2006, als respons op het toenemende 
aantal mensen dat op Tenerife aankomt. Het bestaat uit een aantal tenten. Het geldt als het 
grootste kamp in Europa en is alleen voor mannen bestemd. Het kamp bevindt zich in een 
militaire zone waar het leger toezicht houdt. Binnen het kamp is echter niet het leger maar de 
politie verantwoordelijk voor de gang van zaken. Het is geen CETI zoals in Ceuta en Melilla, 
waar de migranten in principe vrij zijn om het kamp te verlaten. Het is een gesloten kamp en 
journalisten mogen niet naar binnen. 

Ten tijde van het bezoek waren er 1 339 mensen in het centrum. Er verblijven momenteel 16 
personen in iedere tent; de tenten zijn voorzien van stapelbedden met drie niveaus. Wij 
vernamen dat op dit moment de onderste twee worden gebruikt om te slapen en het bovenste 
voor persoonlijke bezittingen. Buiten staan chemische toiletten. Het Rode Kruis heeft toegang 
tot het kamp. 

Er is een cateringservice voor de drie dagelijkse maaltijden en een extern bedrijf is belast met 
de schoonmaak van het kamp; verder is er sprake van regelmatige sanitaire inspecties, maar 
het was onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk was.

Het kamp is gelegen op een berghelling op 800 meter boven zeeniveau, waardoor de 
temperaturen in het voorjaar laag zijn (soms niet meer dan 5 tot 8 graden); voor de bewoners 
kan het dus erg koud worden. Volgens de autoriteiten is de gemiddelde verblijfsduur in dit 
kamp 15 tot 20 dagen. De migranten hebben iedere dag de mogelijkheid een arts te 
raadplegen. 

In de centra sprak de delegatie met een aantal met het bestuur van de centra belaste 
ambtenaren en politieautoriteiten en met functionarissen van de militaire autoriteiten die deze 
faciliteiten aan de plaatselijke autoriteiten ter beschikking hebben gesteld. Ook had de 
delegatie de gelegenheid met verpleegkundigen en medisch personeel te spreken die 
verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de gezondheid van de migranten en het bieden 
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van primaire gezondheidszorg.

Wanneer de migranten in het kamp aankomen, krijgen ze een medische controle en het 
medisch personeel neemt van iedereen bloedmonsters. Volgens de arts van het centrum heeft
tot dusver nog niemand een bloedonderzoek geweigerd. Volgens de door de delegatie 
geïnterviewde medewerkers zijn de migranten meestal in goede gezondheid. Er waren slechts 
15 gevallen van HIV temidden van 3 000 onderzochte personen. De meest voorkomende 
aandoening is hepatitis B, die in de landen ten zuiden van de Sahara endemisch is. 

Informatie van de migranten zelf 

De delegatie kon een aantal mensen interviewen. De migranten leken tevreden met de 
woonomstandigheden en de opvang in het centrum; ze verklaarden geïnterviewd te zijn met 
tussenkomst van tolken. De enige klachten betroffen de hoeveelheid voedsel: sommige van de 
migranten stelden dat het voedsel niet genoeg was. De meeste bewoners met wie de delegatie 
sprak, beklaagden zich dat al hun bezittingen bij aankomst waren afgenomen (de meeste 
kleding was in beslag genomen vanwege het risico op overbrenging van ziekten) en dat ze 
soms langer dan drie weken dezelfde kleding moesten dragen. Ook klaagden de migranten 
over het gebrek aan telefoons en televisie.

De klachten over bewakers, die door sommige leden van het EP werden gehoord, betroffen 
slechts één bewaker en waren van een gering aantal gedetineerden afkomstig. Over het 
algemeen lieten de gedetineerden de delegatie weten dat ze goed behandeld werden.
Velen van de migranten met wie de delegatie sprak, leken het begrip asiel niet te kennen en 
vertelden juist onomwonden dat ze kwamen om te werken. Sommigen noemden dat hun 
gezegd was zonder papieren te komen.
De delegatie vroeg de migranten naar hun verwachtingen, de reisroute, wie ze achtergelaten 
hadden (vrouw, kinderen en familieleden), waarom ze waren gekomen, enz. 

Alle migranten vertelden dat ze naar de Canarische Eilanden waren gekomen in kleine houten 
boten, zogeheten "cayucos", waarin ongeveer 80-90 mensen werden vervoerd. Ieder van hen 
zei te hebben "bijgedragen" aan de kosten van de boot en dat de reis door groepen mensen 
zelf was "georganiseerd". De bijdrage kon oplopen tot 150 000 CFA-frank. Alle migranten 
ontkenden door smokkelaars te zijn geholpen. Zij stellen dat Senegal een grote visserijtraditie 
kent en dat de cayucos achter visserijschepen aan varen. De gemiddelde duur van de reis is 15 
dagen, zo vernamen wij.

De migranten zeiden dat ze naar Spanje wilden om een beter leven op te bouwen; zij hebben 
mogelijk reeds familieleden of vrienden in Spanje wonen. Zij willen niet terug naar hun 
herkomstlanden: ze hebben zich in de schulden gestoken om de reis naar Europa te bekostigen 
en zeiden dat ze "nog liever doodgaan dan terugkeren". Het is duidelijk dat vele gezinnen 
alles verkopen wat ze hebben om één of twee gezinsleden naar een Europees land te kunnen 
sturen.

B. Het centrum Hoya Fría 

Omstandigheden in het centrum 

Hoya Fría is een gesloten centrum (CIE), geen CETI; de bewoners kunnen het kamp dus niet 
verlaten. Het heeft een capaciteit van 248 personen, maar ten tijde van ons bezoek verbleven 
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er 300 mensen, onder wie 3 vrouwen en 4 minderjarigen met hun gezinnen. Het centrum kent 
twee verschillende afdelingen: een grotere voor mannen en een kleinere voor vrouwen en 
kinderen. Het centrum is goed georganiseerd en beschikt over bepaalde voorzieningen, zoals 
een televisiekamer, een telefoon, een kamer waar migranten eenmaal per dag kunnen spreken 
met hun familieleden of advocaten van buiten het kamp (de advocaten worden meestal door 
de rechtbanken aangewezen), een medicijnkast, voorzieningen om sigaretten, eten en drinken 
en telefoonkaarten te kopen. De deuren van de slaapafdeling worden 's nachts afgesloten, 
maar de cellen blijven open.

Informatie van de migranten zelf 

Hoya Fría was het centrum waar we het minste contact hadden met de gedetineerden: ze 
keken televisie of stonden in de rij voor de telefoon en de delegatie wilde zich niet al te zeer 
in hun bezigheden mengen. Enkele leden van de delegatie spraken met een Braziliaans meisje 
dat vanuit Madrid naar de Canarische Eilanden was gekomen om een paar dagen op het strand 
door te brengen. Haar paspoort is verlopen en inmiddels is ze 32 dagen in het centrum. Ze 
weet nu al dat ze uiteindelijk wordt teruggestuurd naar São Paulo in Brazilië.

C. Centrum "El Matorral" 

Omstandigheden in het centrum 

Het centrum El Matorral op Fuerteventura is het grootste van Spanje, met een capaciteit van 
1 080 personen; het is een modern centrum, dat in de plaats is gekomen van het voormalige 
centrum op de luchthaven. Ten tijde van het bezoek waren er 977 mensen aanwezig, van wie 
de meerderheid afkomstig was uit de landen ten zuiden van de Sahara. Ons werd verteld dat er 
mogelijk een tweede centrum nodig zou zijn. Het centrum heeft het uiterlijk van een echte 
gevangenis, ook al kunnen de migranten zich op het terrein vrijelijk bewegen. 

Informatie van de migranten zelf 

De migranten lieten aan sommige leden van de delegatie documenten zien waaruit bleek dat 
ze in het Frans en het Spaans worden voorgelicht over hun rechten, met inbegrip van de 
mogelijkheid om asiel aan te vragen.
Ze bevestigen dat ze alvorens in het centrum aan te komen naar de rechtbank zijn geweest, 
samen met advocaten en tolken.
De migranten vertelden de delegatie dat ze op de hoogte waren van de risico's van de tocht 
per boot naar de Canarische Eilanden, maar dat ze "desondanks bereid waren om dit offer te 
brengen en hun gezin achter te laten, omdat ze thuis niets hebben."
Evenals in Las Raíces uitten de migranten ook hier hun frustratie over het gebrek aan eten en 
het feit dat de gebouwen in zeer vervallen staat waren. Een meerderheid beklaagde zich over 
de afwezigheid van televisietoestellen. (Dit bracht de leden van de delegatie ertoe geld te 
doneren om de centra (hier en in Las Raíces) te voorzien van zes televisietoestellen, zodat de 
migranten in ieder geval het nieuws en de wereldkampioenschappen konden volgen).

5. Conclusies 

1. De Canarische Eilanden ondervinden grote problemen door de massale instroom van 
migranten. Toch lijken de Spaanse autoriteiten de situatie op de plaats van aankomst onder 
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controle te hebben, ook al worden ze tijdens het zomerseizoen zwaar belast door de continue 
stroom van aankomsten.

2. De totale indruk is dat de centra correct georganiseerd en schoon zijn, en dat ze 
voorzien in de meest elementaire behoeften van de opgevangen personen. De Spaanse 
autoriteiten gaan adequaat om met een uiterst lastige situatie. 
De politie kon de delegatie trots vertellen dat er op de Canarische Eilanden naar haar mening 
geen sprake was van racisme jegens de migranten. De delegatie vernam dat er in de pers en de 
politiek enig protest tegen de migranten bestond, maar dat ook duidelijk was dat de 
meerderheid van politici, autoriteiten en bevolking zich humanitair opstelde. Men is 
vastbesloten het aantal sterfgevallen tijdens de overtochten terug te brengen: volgens 
sommige schattingen overleeft 50 % de overtocht niet.

3. Wanneer wordt verwacht dat de aantallen ook in de afzienbare toekomst groot zullen 
blijven, moet “Las Raicas” worden gesloten om plaats te maken voor een meer permanente 
voorziening. Op Tenerife, waar het aantal aangekomenen sterk stijgt, leken de kampen 
overbelast in termen van het aantal mensen dat er verbleef, maar er waren geen gevallen van 
mensen die langdurig werden vastgehouden en het leek erop dat de meeste mensen na 40 
dagen naar het Spaanse vasteland worden overgebracht en op grond van het Spaanse recht dan 
nog slechts 40 dagen worden vastgehouden voordat ze een uitzettingsbevel ontvangen. Of dat 
bevel ook ten uitvoer wordt gelegd en de mensen inderdaad naar hun herkomstland teruggaan, 
is onduidelijk. 

4. Het kamp op Fuerteventura, dat in het verleden te maken heeft gehad met grote 
aantallen migranten, leek meer vervallen, maar er verbleven minder mensen en ook hier is de 
totaalindruk dat de behandeling in het kamp relatief goed is.

5. De delegatie is van mening dat de situatie van de minderjarigen een echte noodsituatie 
op de Canarische Eilanden vormt. Zij vallen onder de financiële verantwoordelijkheid van de 
plaatselijke overheid, die heeft toegezegd voor 250 van hen te zorgen tot ze 18 jaar oud zijn; 
er wordt van uitgegaan dat ze op die leeftijd naar hun land zullen terugkeren. Dit zijn voor de 
Canarische overheid aanzienlijke uitgaven. De delegatie is van mening dat de EU deskundig 
advies en steun voor minderjarigen moet bieden, waar ook in de EU. Er is mogelijk behoefte 
aan meer onderzoek over het correct identificeren van minderjarigen. Ook psychologische 
bijstand werd genoemd als zijnde van bijzonder belang.

6. De delegatie waardeert de inspanningen van de Spaanse regering om de zee en de 
Afrikaanse kust te bewaken, te helpen meer boten en vlotten te identificeren en meer mensen 
op te pikken. De volgende stap zou zijn te voorkomen dat de boten van wal gaan en een halt 
toe te roepen aan het winstgevende bedrijf van de smokkelaars (hoewel slechts weinigen van 
de door ons geïnterviewden bereid waren te zeggen dat ze een smokkelaar hadden betaald, 
maar in plaats daarvan zeiden dat ze hadden bijgedragen aan de kosten van de boot).

7. De delegatie is zich bewust van de technische problemen rond de terugkeer, omdat er 
zo weinig vluchten naar Senegal zijn en het terugsturen van een volgeladen chartervliegtuig 
publicitair gezien erg slecht was gevallen. De herkomstlanden werken niet altijd mee aan de 
terugkeer.

8. De delegatie is zich ook volledig bewust van het probleem dat migranten na de 
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periode van 40 dagen detentie en na de afgifte van een uitzettingsbevel op het vasteland ofwel 
het land worden uitgezet ofwel worden vrijgelaten en maar op eigen kracht naar huis moeten 
komen. Dit leidt tot de illegale aanwezigheid van grote aantallen onderdanen van derde 
landen op Spaans grondgebied.

9. De delegatie is enigszins bezorgd over de effectiviteit van de rechtshulp die de 
migranten ontvangen. De delegatie heeft begrepen dat er met name op Fuerteventura slechts 
een gering aantal advocaten voor de migranten beschikbaar is, die bovendien niet geschoold 
zijn op het gebied van asiel en immigratie.

10. De delegatie zou van de Spaanse regering graag de volgende verduidelijkingen en 
antwoorden ontvangen:

- Krijgen de migranten toegang tot rechtshulp, niet alleen bij aankomst, maar ook later 
tijdens hun verblijf in de centra? Kan de rechtshulp op de eilanden alle behoeften 
werkelijk aan? 

- Hoe wordt omgegaan met degenen die niet uit Afrika komen?
- De delegatie is verteld dat het voor Afrikaanse vrouwen moeilijker was te integreren 

dan voor vrouwen uit Latijns-Amerika, waardoor sommigen van hen voor hun 
levensonderhoud in de prostitutie belanden. Wat kan er nog meer gedaan worden voor 
het relatief geringe aantal Afrikaans vrouwen dat arriveert?

- De Spaanse autoriteiten hebben aangegeven duidelijke problemen te ondervinden met 
de identificatie van minderjarigen. De in Spanje gebruikte techniek is die van het 
botonderzoek, waarvan de betrouwbaarheid problematisch is. Zijn de Spaanse 
autoriteiten voornemens een betere manier te vinden om dit vast te stellen? 

- Kan aan de NGO's op transparantere basis toegang tot de centra worden verleend, op 
een manier die consequent wordt toegepast op alle centra op de eilanden?

- Kan de toegang tot telefoons worden verbeterd voor diegenen die geen geld hebben en 
daardoor niet in staat zijn contact op te nemen met hun familie?

- De migranten vertelden de delegatie dat zij de weinige bezittingen of geld die zij 
meebrengen, niet mogen houden. Kan duidelijk worden gemaakt welke procedure 
voor de behandeling van deze bezittingen wordt gevolgd?
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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
Santa Cruz de Tenerife
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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

16.00h: Meeting with the Cabildo Insular de Fuerteventura, Sr. D. Mario Cabrera González    
(Local Government)
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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

mailto: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


