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1. Relatório sobre a visita
 

Uma delegação de oito Deputados ao Parlamento Europeu (ver lista anexa) deslocou-se a duas 
ilhas do Arquipélago das Canárias, Tenerife e Fuerteventura, em Espanha, de 7 a 10 de Junho 
de 2006, tendo-se-lhes juntado quatro Deputados ao Parlamento Europeu espanhóis que já ali 
se encontravam (ver a mesma lista).
A visita tinha por objectivo reunir informações e avaliar directamente a situação no que 
respeita ao acolhimento dos requerentes de asilo e dos migrantes nas ilhas, verificar as 
condições dos centros, bem como trocar ideias com representantes da sociedade civil e manter 
conversações com as autoridades governamentais.
A visita às Canárias surgiu no seguimento de visitas similares realizadas a Lampedusa, Ceuta 
e Melilha, Paris e Malta e decorreu num período particularmente difícil para as ilhas Canárias, 
devido ao afluxo maciço de migrantes provenientes da costa africana.

Uns dias após o termo da visita, em 13 de Junho, a Primeira Vice-Presidente do Governo 
espanhol, Maria Teresa FERNÁNDEZ DE LA VEGA, deslocou-se a Estrasburgo para se 
encontrar com a Comissão LIBE e para discutir um seguimento para a missão LIBE às ilhas 
Canárias.

A visita da delegação concentrou-se em três centros, dois em Tenerife (Centro 
“Acuartelamiento de las Raíces”, em La Laguna, próximo do aeroporto de Los Rodeos, e 
Centro “Hoya Fria”) e um em Fuerteventura (Centro “Matorral" Carretera General del Sur, no 
antigo campo prisional de Valenzuela).

A delegação reuniu ainda com o Presidente do Governo das Canárias, Adán MARTÍN 
MENIS, com o delegado do Governo em Tenerife, José SEGURA CLAVELL, e diversos 
funcionários e autoridades locais de Tenerife e de Fuerteventura.
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A delegação encontrou-se ainda com de representantes de diversas organizações.
• Cruz Vermelha
• CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado [Comissão Espanhola de Ajuda 

aos Refugiados])
• Caritas
• Red Acoge (Federación de Asociaciones Pro Inmigrantes)
• Medicos del Mundo
• Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (Movimento pela Paz, o 

Desarmamento e a Liberdade).

A delegação visitou a sede operacional do SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) 
em Fuerteventura e participou numa simulação de resgate de migrantes realizada pela Cruz 
Vermelha.

A delegação realizou duas conferências de imprensa. A visita recebeu grande cobertura por 
parte dos meios de comunicação social, com artigos na primeira página de diversos jornais do 
arquipélago.

2. Encontros com as autoridades espanholas

A delegação teve uma reunião com o delegado do Governo de Madrid em Tenerife, José 
SEGURA CLAVELL.
O José Segura explicou que, normalmente, as pessoas partem do Senegal, a cerca de 830 km 
das ilhas Canárias. Às autoridades espanholas cumpre vigiar um milhão de quilómetros 
quadrados de mar, das ilhas Canárias até à costa africana. Desde 1996 que saem embarcações 
do Senegal, de Marrocos e da Mauritânia com destino a Fuerteventura. Actualmente, na 
sequência de uma actuação coordenada tendente a limitar as partidas de Marrocos, a maior 
parte das embarcações provém do Senegal, pelo que o seu destino final tende a ser Tenerife, e 
já não Fuerteventura.
Em Fuerteventura, a delegação encontrou-se com o Presidente do Governo das Canárias,  
Adán MARTÍN MENIS, e com o Presidente do Governo da ilha de Fuerteventura, Mario 
CABRERA GONZÁLEZ. Cabrera GONZALEZ informou que, nos últimos 12 anos, 
transitaram por Fuerteventura mais de 35 000 migrantes. O principal tema do debate foi a 
situação dos menores, que são da responsabilidade do Governo das Canárias. Desde 2000, os 
migrantes têm trazido também crianças. Segundo as autoridades espanholas, o problema dos 
menores é um problema europeu, para o qual deve ser encontrada uma resposta mais ampla.

Adán MARTÍN sublinhou a importância do co-desenvolvimento e apresentou uma síntese dos 
diversos projectos de cooperação financiados pelo Governo das Canárias: são mais de 60 
projectos com Marrocos, a Mauritânia, o Senegal e Cabo Verde, num valor total superior a 8 
milhões de euros.

Adán MARTÍN mencionou igualmente a Comunicação da Comissão sobre “Uma parceria 
reforçada para as regiões ultraperiféricas”1, tendo sublinhado a importância do “plano de 
acção para a grande vizinhança”, cujo orçamento é, por enquanto, demasiado exíguo (6-8 

  
1 COM (2004) 343, de 26.05.2004.
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milhões de euros para seis anos). Chamou ainda a atenção para a reunião que se realizará em 
Rabat, em 10 e 11 de Julho, e para o Fórum das Nações Unidas sobre Imigração que terá lugar 
em Novembro de 2006.

Por último, Adán MARTÍN expressou o desejo de se deslocar ao Parlamento para uma 
reunião conjunta com as Comissões DEVE e LIBE.

3. Reunião com as ONG

A maior parte das ONG presentes queixou-se das dificuldades que enfrentam para entrar nos 
centros. Nem todas as ONG têm acesso aos centros; as condições de acesso diferem de centro 
para centro, sem justificação aparente (por exemplo, a CEAR pode entrar nos centros da 
Grã-Canária, só esta semana foi autorizada a entrar nos centros de Fuerteventura e não tem 
acesso aos centros de Tenerife, nem com autorização do Governo espanhol).
O representante de “Medicos del mundo” queixou-se do facto de os migrantes que estão 
gravemente doentes serem simplesmente libertados e de esta ONG ser a única organização 
autorizada a ajudá-los. As autoridades tinham-nos dito que os migrantes gravemente doentes 
eram transferidos para o hospital. Informou ainda que aos migrantes não era solicitada 
autorização formal para a colheita de amostras de sangue.
Outras ONG lamentaram a escassez de advogados especializados na área do asilo.
A Cruz Vermelha está a desenvolver um importante trabalho de ajuda às primeiras actividades 
de resgate e ao acolhimento inicial. Dispõe de algum pessoal remunerado, mas também alguns 
voluntários, cujo recrutamento se está a tornar cada vez mais difícil.

4. Visita aos centros administrativos

A retenção de um indivíduo num centro é decidida por um juiz de instrução, a pedido das 
autoridades governamentais, no prazo de 72 horas. A permanência no centro não pode, em 
circunstância alguma, ser superior a 40 dias, ao cabo dos quais os detidos devem ser 
repatriados ou transportados, por avião, para a Espanha continental.
Os menores não são detidos, salvo com autorização de um juiz, a qual é concedida na 
sequência de um relatório nesse sentido elaborado pelo Ministério Público, ou no caso de os 
seus pais ou responsáveis pela sua guarda, detidos no mesmo centro, expressarem o desejo de 
permanecer juntos. Em regra, os menores são mantidos em instalações especiais, com crianças 
espanholas. Disseram-nos que, quando há muitas crianças migrantes, a integração se torna 
difícil.

Aquando da visita, encontravam-se em Tenerife 400 menores alojados em três centros com 
capacidade para apenas 200. Os centros são geridos pela Cruz Vermelha e custeados pelas 
autoridades locais. Em 2005, o Governo da ilha de Tenerife gastou 6 milhões de euros com os 
migrantes menores (cada menor custa cerca de 30 000 euros por ano).

A maior parte das pessoas presentes nos três centros veio do Senegal, por barco. A delegação 
observou que, na maior parte dos casos, as pessoas retidas nos centros eram migrantes 
económicos e não requerentes de asilo, pelo que, diversas directivas da UE em matéria de 
asilo, embora revistam alguma pertinência, passam ao lado do principal problema. De acordo 
com as autoridades, apenas 15% das últimas 9 000 chegadas dizem respeito a indivíduos 
oriundos de países em guerra, como a Serra Leoa ou a Costa do Marfim.
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De acordo com as autoridades locais entrevistadas pela delegação, os migrantes, 
principalmente os provenientes de países subsarianos, têm muita dificuldade em encontrar um 
emprego e em integrar-se na sociedade local. A Presidente da Câmara de Laguna disse à 
delegação que a maior parte das mulheres africanas pode enveredar pela prostituição, devido 
ao facto de as suas possibilidades de integração serem menores do que as das mulheres vindas
da América do Sul, que conseguem arranjar trabalho em hotéis e noutros mercados turísticos.
A delegação não compreendeu muito bem esta afirmação, uma vez que, teoricamente, ao cabo 
de quarenta dias, todos os migrantes em situação irregular abandonam as Canárias, quer 
repatriados, quer rumo ao continente.

A. O Centro “Las Raices”

Condições no centro

Las Raices é um campo temporário, aberto em 15 de Março de 2006 para acolher o crescente 
número de pessoas chegado a Tenerife. É composto por diversas tendas. Segundo se afirma, é 
o maior campo da Europa. É ocupado unicamente por homens. O campo situa-se numa zona 
militar e é controlado pelo exército. No interior do campo, é a polícia, e não o exército, que é 
responsável pelo seu funcionamento. Não se trata de um CETI, como em Ceuta e Melilha, em 
que os migrantes podem entrar e sair livremente do campo, mas antes de um campo fechado, 
ao qual é vedada a entrada a jornalistas.

Aquando da visita, encontravam-se no centro 1 339 pessoas. As tendas dispõem de beliches 
triplos e, actualmente, há 16 pessoas em cada tenda. Disseram-nos que as duas camas 
inferiores são efectivamente ocupadas, enquanto na cama superior são guardados os bens 
pessoais dos detidos. No exterior encontram-se instalações sanitárias químicas. A Cruz 
Vermelha tem acesso ao campo.

As três refeições diárias são asseguradas por um serviço de fornecimento de refeições, 
enquanto uma agência externa é responsável pela limpeza do campo. Há inspecções sanitárias 
regulares, mas não ficou muito claro a quem incumbia a responsabilidade por estas 
inspecções.

O campo situa-se na encosta de uma montanha, 800 metros acima do nível do mar, onde as 
temperaturas são muito baixas na Primavera (5-8 graus), pelo que o frio é um problema para 
aqueles que aqui permanecem. Segundo as autoridades, os migrantes permanecem neste 
campo 15 a 20 dias. Os migrantes têm a possibilidade de consultar o médico todos os dias.

Nos centros, a delegação falou com funcionários e autoridades policiais responsáveis pelo seu 
funcionamento e com oficiais das autoridades militares que cederam as instalações às 
autoridades locais. A delegação teve igualmente a oportunidade de falar com os enfermeiros e 
médicos que verificam o estado de saúde dos migrantes e lhes prestam os primeiros cuidados 
de saúde.

Quando chegam ao campo, todos os migrantes são submetidos a um exame médico, sendo 
colhidas amostras de sangue. Segundo o médico do centro, até agora ninguém recusou a 
realização de análises sanguíneas. De acordo com o pessoal entrevistado pela delegação, os 
migrantes encontram-se, de um modo geral, em boas condições de saúde. De entre as 3 000 
pessoas analisadas, apenas foram detectados 15 casos de VIH. A doença mais frequente é a 
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hepatite B, endémica nos países subsarianos.

Informações prestadas pelos migrantes

A delegação conseguiu entrevistar algumas pessoas. Aparentemente, os migrantes estão 
satisfeitos com as condições de vida do centro e com o acolhimento que lhes é reservado:
confirmaram ter sido entrevistados e ter sido assegurada interpretação. A sua única queixa 
prendia-se com a quantidade de alimentos: alguns migrantes afirmaram que a comida não era 
suficiente. A maior parte dos migrantes com que a delegação falou queixou-se de lhe terem 
sido retirados todos os seus pertences à chegada (a maior parte das roupas é confiscada devido 
ao risco de transmissão de doenças) e de estar a usar a mesma roupa há mais de três semanas. 
Os migrantes queixaram-se igualmente da falta de telefone e de televisão.

Alguns Deputados ouviram queixas de um guarda e de alguns, poucos, detidos. De um modo 
geral, os detidos afirmaram ser bem tratados.
Muitos dos migrantes com quem a delegação falou não parecem conhecer o conceito de asilo 
e não têm dúvidas de que vieram para trabalhar. Alguns afirmaram que lhes disseram para vir 
sem papéis.
A delegação interrogou os migrantes acerca das suas expectativas, da viagem que tinham 
feito, do que haviam deixado (mulheres, filhos e familiares), das razões que os levaram a 
partir, etc.

Todos os migrantes afirmaram ter vindo para as Canárias em pequenas embarcações de 
madeira, “cayucos”, com 80/90 pessoas a bordo. Todos afirmaram ter “contribuído” para o 
custo da embarcação e que a viagem tinha sido "auto-organizada" por grupos de pessoas. A 
sua contribuição podia ascender a 150 000 CFA. Todos os migrantes negaram ter sido 
ajudados por traficantes. Afirmaram existir no Senegal uma forte tradição piscatória e que os 
cayucos seguem os barcos de pesca. Pelo que nos disseram, a duração média da viagem é de 
15 dias.

Os migrantes afirmaram querer chegar a Espanha para terem uma vida melhor; alguns terão já 
parentes ou amigos a viver em Espanha. Não querem regressar aos seus países de origem:
contraíram dívidas para pagar a viagem para a Europa e dizem que “antes morrer do que 
regressar”. É evidente que muitas famílias vendem tudo o que têm para mandar um ou dois 
dos seus membros para países europeus.

B. O Centro Hoya Fria

Condições no centro

Hoya Fria é um centro fechado (CIE), não um CETI, pelo que os que nele se encontram não 
podem sair. Tem capacidade para 248 pessoas, mas aquando da nossa visita alojava 300 
pessoas, entre as quais 3 mulheres e 4 menores com as suas famílias. O centro dispõe de duas 
secções distintas: uma maior para homens e uma mais pequena para mulheres e crianças. O 
centro está bem organizado. Tem algumas comodidades, como uma sala de televisão, um 
telefone, uma sala em que os migrantes podem estar com os seus parentes e advogados que 
vêm do exterior uma vez por dia (regra geral, os advogados são designados pelos tribunais), 
um consultório médico, locais onde comprar cigarros, alimentos e bebidas e cartões de 
telefone. As portas do dormitório são fechadas durante a noite, mas as celas permanecem 
abertas.
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Informações fornecidas pelos migrantes

Hoya Fria foi o centro em que tivemos menos contacto com os reclusos. Estes encontravam-se 
a ver televisão ou na fila para utilizar o telefone, e a delegação não quis interferir muito com 
as suas actividades. Alguns membros da delegação falaram com uma rapariga brasileira que 
veio de Madrid para as Canárias por uns dias, para ir para a praia. O passaporte tinha, 
entretanto, caducado e ela já estava no centro há 32 dias. Já sabia que seria repatriada para o 
Brasil, mais precisamente para S. Paulo.

C. Centro "El Matorral"

Condições no centro

O Centro El Matorral, em Fuerteventura, é o maior de Espanha, com capacidade para 1 080 
pessoas, e é um centro moderno. Veio substituir o antigo centro do aeroporto. No momento da 
visita, encontravam-se no centro 977 pessoas, na sua maior parte provenientes de países 
subsarianos. Disseram-nos que poderá vir a revelar-se necessário um segundo centro. O 
centro assemelha-se a uma verdadeira prisão, embora os migrantes possam circular livremente 
no seu interior.

Informações prestadas pelos migrantes

Os migrantes mostraram a alguns membros da delegação documentos que provam que são 
informados sobre os seus direitos, em francês e em espanhol, incluindo sobre a possibilidade 
de requerem asilo.
Confirmaram que, antes de irem para o centro, foram ao tribunal, com advogados e 
intérpretes.
Os migrantes disseram à delegação que estavam conscientes dos riscos que corriam ao virem 
para as Canárias de barco, mas que estavam "preparados para fazer o sacrifício de deixar as 
suas famílias, porque em casa não tinham nada".
Aqui, bem como em Las Raices, os migrantes manifestaram a sua decepção devido à falta de 
alimentos e ao estado de degradação das instalações. A maior parte queixou-se do facto de 
não haver televisão (o que levou os membros da delegação a darem dinheiro para a compra de 
seis televisões para este centro e o de Las Raices, a fim de que os migrantes pudessem, pelo 
menos, ver as notícias e os jogos do Campeonato do Mundo de Futebol.)

5. Conclusões

1. As ilhas Canárias enfrentam um problema real de afluxo maciço de migrantes. Não 
obstante, as autoridades espanholas têm, aparentemente, a situação controlada no momento de 
chegada, embora os afluxos constantes durante o Verão representem uma enorme pressão.

2. A impressão geral é a de que os centros funcionam correctamente, se encontram 
limpos e respondem à maior parte das necessidades básicas das pessoas neles detidas. As 
autoridades espanholas dão uma resposta adequada a uma situação muito difícil.
A polícia afirmou, orgulhosamente, à delegação que sentia que nas ilhas Canárias não havia 
racismo em relação aos migrantes. Disseram à delegação que existia alguma contestação 
política e na imprensa contra os migrantes. Contudo, foi também evidente que a maior parte 
dos políticos, das autoridades e da população tem uma abordagem humanitária. Existe uma 
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vontade firme de diminuir o número de vidas perdidas nas viagens – algumas estimativas
indicam que 50% dos que empreendem a travessia morrem.

3. Se se verificar que o número de migrantes tende a aumentar num futuro próximo, Las 
Raices será encerrado e substituído por instalações melhores e de carácter mais permanente.
Em Tenerife, onde o número de chegadas tem vindo a aumentar, os campos parecem estar 
saturados, em termos de número de detidos, mas não se observaram casos de pessoas detidas 
durante muito tempo e, aparentemente, a maior parte das pessoas é enviada para a Espanha 
continental ao cabo de 40 dias, onde, nos termos da lei espanhola, apenas fica detida mais 40 
dias antes de receber ordem de expulsão. Se essa ordem é executada e as pessoas regressam 
efectivamente aos seus países de origem, não é muito claro.

4. O campo de Fuerteventura que, no passado, acolheu grande número de migrantes, está 
mais degradado, mas acolhe um número menor de detidos, e a impressão geral sobre este 
campo é também a de que os padrões de tratamentos são relativamente bons.

5. A delegação considera que a situação dos menores é verdadeiramente urgente nas 
ilhas Canárias. Os menores são da responsabilidade financeira das autoridades locais, que 
aceitaram cuidar de 250 menores até que estes atinjam os 18 anos, idade em que se espera que 
regressem. Isto constitui um encargo considerável para as autoridades das Canárias. A 
delegação considera que a UE deve prestar orientação e apoio qualificados aos menores em 
toda a UE. Poderá ser necessário aprofundar a investigação acerca da forma de identificar 
correctamente os menores. O apoio psicológico foi referido como sendo de crucial 
importância.

6. A delegação aprecia os esforços envidados pelo Governo espanhol no sentido de 
assegurar a vigilância do mar e da costa africana, de modo a identificar embarcações ou 
jangadas e a recolher um maior número de pessoas. O próximo passo deve consistir em 
impedir que os barcos se façam ao mar e em pôr termo ao lucrativo negócio dos traficantes 
(embora aqueles com quem falámos estivessem mais dispostos a dizer que contribuíram para 
o custo da embarcação do que a admitir que pagaram a um traficante).

7. A delegação está consciente do problema técnico levantado pelos regressos, devido ao 
limitado número de voos regulares para o Senegal, bem como ao facto de que o envio de um 
avião fretado repleto de repatriados constituir uma péssima medida de relações públicas. Os 
países de origem nem sempre cooperam com as operações de repatriamento.

8. A delegação está igualmente consciente dos problemas decorrentes do facto de, ao 
cabo do período de 40 dias de retenção, os estrangeiros serem expulsos do país ou libertados e 
entregues à sua sorte, após emissão de uma ordem de expulsão no continente. Esta situação 
está na base da presença ilegal de grande número de nacionais de países terceiros no território 
espanhol.

9. A delegação expressa alguma apreensão quanto à eficácia do apoio jurídico prestado 
aos migrantes. A delegação observou que, especialmente em Fuerteventura, existem poucos 
advogados para os migrantes e que estes advogados não têm formação na área do asilo e da 
imigração.

10. A delegação gostaria que o Governo espanhol lhe prestasse as seguintes informações e 
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esclarecimentos:

- Os migrantes podem ter acesso a aconselhamento jurídico não só à chegada, mas 
também mais tarde, durante a sua permanência nos centros? Os serviços jurídicos da 
ilha são capazes de dar resposta a todos os pedidos?

- Como são tratados os casos dos migrantes que não são oriundos de África?
- A delegação foi informada de que a integração das mulheres africanas era mais difícil 

do que a das mulheres vindas da América Latina, pelo que as primeiras enveredam, 
por vezes, pela prostituição para poderem subsistir. Que mais se pode fazer pelo 
reduzido número de mulheres africanas que chega à ilha?

- As autoridades espanholas revelam ter dificuldade em identificar os menores. A 
técnica utilizada em Espanha consiste no exame dos ossos, o que levanta problemas de 
fiabilidade. As autoridades espanholas têm a intenção de encontrar uma forma mais 
eficaz de determinar a idade?

- Será possível conceder às ONG acesso aos centros de forma mais transparente e 
aplicar as regras de acesso de modo mais uniforme a todos os centros das ilhas?

- Será possível melhorar o acesso aos telefones por parte daqueles que não têm dinheiro 
e não podem contactar as suas famílias?

- Os migrantes disseram à delegação que não são autorizados a conservar os seus parcos 
haveres nem o pouco dinheiro que trazem. Será possível esclarecer qual é a situação 
relativamente aos haveres dos migrantes?
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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


