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1. Poročilo o obisku
 

Delegacija osmih poslancev Evropskega parlamenta (glej priložen seznam) je bila od 7. do 
10. junija 2006 na obisku na dveh izmed Kanarskih otokov v Španiji, Tenerife in 
Fuerteventura, kjer so se ji pridružili štirje španski poslanci Evropskega parlamenta, ki so bili 
že na kraju samem (glej isti seznam).
Namen obiska je bilo zbiranje informacij in neposredno ugotavljanje razmer pri sprejemu 
prosilcev za azil in migrantov na otokih, preverjanje razmer v centrih ter izmenjava stališč s 
predstavniki civilne družbe in pogovori s predstavniki vlade.
Obisk Kanarskih otokov je sledil obiskom Lampeduse, Ceute in Melille, Pariza ter Malte in je 
potekal v zelo težkem obdobju za Kanarske otoke zaradi množičnega prihoda migrantov z 
afriške obale.

Nekaj dni po obisku, 13. junija, se je prva podpredsednica španske vlade Maria Teresa 
FERNANDEZ DE LA VEGA v Strasbourgu srečala z odborom LIBE. Na srečanju so 
govorili o nadaljevanju misije odbora LIBE na Kanarske otoke.

Namen delegacije je bil obiskati 3 različne centre, dva na otoku Tenerife (center 
„Acuartelamiento de las Raíces“ v La Laguni – blizu letališča Los Rodeos – in center „Hoya 
Fría“) in enega na otoku Fuerteventura (center „Matorral“ Carretera General del Sur –
nekdanji venezuelski zapor).

Razen tega se je delegacija srečala s predsednikom vlade Kanarskih otokov Adanom 
MARTINOM MENISOM, vladnim zastopnikom na otoku Tenerife Josejem SEGURO 
CLAVELLOM in več uradniki/predstavniki lokalnih oblasti z otokov Tenerife in 
Fuerteventura.



PE 376.380v02-00 2/12 PV\623483SL.doc

SL

Delegacija se je srečala tudi z več predstavniki različnih organizacij:
• Rdeči križ
• CEAR (Španska komisija za pomoč beguncem)
• Caritas
• Red Acoge
• Medicos del Mundo
• Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (Gibanje za mir, razorožitev in 

svobodo).

Delegacija je obiskala tudi operativni sedež SIVE (Sistem za informiranje in zunanji nadzor) 
na otoku Fuerteventura in sodelovala pri simulaciji reševanja migrantov, ki jo je izvedel Rdeči 
križ.

Delegacija je pripravila dve tiskovni konferenci. O obisku so mediji obširno poročali v 
člankih na prvih straneh časopisov Kanarskih otokov.

2. Srečanje s španskimi oblastmi

Delegacija se je na otoku Tenerife srečala z zastopnikom vlade iz Madrida Josejem SEGURO 
CLAVELLOM.
SEGURA je povedal, da migranti navadno prihajajo iz Senegala, oddaljenih okoli 
830 kilometrov od Kanarskih otokov. Španske oblasti so odgovorne za nadzor milijon 
kvadratnih kilometrov morja od Kanarskih otokov do afriške obale. Od leta 1996 na otok 
Fuerteventura prihajajo ladje iz Senegala, Maroka in Mavretanije. Po usklajenih ukrepih za 
omejitev števila migrantov iz Maroka danes ladje najpogosteje prihajajo iz Senegala, zato je 
končna postaja ponavadi otok Tenerife in ne Fuerteventura.
Na otoku Fuerteventura se je delegacija srečala s predsednikom vlade Kanarskih otokov 
Adánom MARTINOM MENISOM in predsednikom vlade otoka Fuerteventura Mariem 
CABRERO GONZALEZOM. Cabrera je povedal, da je v zadnjih 12 letih otok Fuerteventura 
prečkalo več kot 35 000 migrantov. Glavna zadeva razprave je bil položaj mladoletnikov, ki 
je v pristojnosti otoške vlade. Od leta 2000 prihajajo migranti tudi z otroki. Po mnenju 
španskih oblasti je problem mladoletnikov evropski problem in je zato treba najti obširnejšo 
rešitev.

MARTIN je poudaril pomen skupnega razvoja in povzel različne projekte sodelovanja, ki jih 
financira vlada Kanarskih otokov: več kot 60 projektov z Marokom, Mavretanijo, Senegalom 
in otokom Capo Verde, vrednih 8 milijonov EUR.

MARTIN je omenil tudi sporočilo Komisije o „tesnejšem partnerstvu za najbolj oddaljene 
regije“1 in poudaril pomen akcijskega načrta za širše sosedstvo, ki ima sedaj premajhen 
proračun (okoli 6–8 milijonov EUR za šest let). Razen tega je pozornost namenil 
prihajajočemu srečanju v Rabatu 10. in 11. julija ter Forumu ZN za priseljevanje 
novembra 2006.

  
1 KOM (2004) 343, 26.5.2004
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MARTIN je izrazil tudi željo, da se udeleži skupne seje odborov DEVE in LIBE v 
Parlamentu.

3. Srečanje z nevladnimi organizacijami

Večina prisotnih nevladnih organizacij se je pritožila nad težavami, ki so jih imele pri vstopu 
v centre. Vse nevladne organizacije nimajo dostopa do centrov; pogoji za vstop se razlikujejo 
od centra do centra, kar dejansko ni upravičeno (na primer, ta teden lahko CEAR v centre na 
Kanarskih otokih vstopi le na otoku Fuerteventura in ne na otoku Tenerife, tudi če prejme 
dovoljenje španske vlade).
Predstavnik organizacije „Medicos del mundo“ se je pritožil nad dejstvom, da so hudo bolni 
migranti iz bolnice enostavno odpuščeni, Medicos del mundo pa je edina organizacija, ki jim 
sme pomagati. Oblasti so pred tem povedale, da so hudo bolne osebe sprejete v bolnico.
Razen tega je predstavnik dejal, da migrantov ni nihče uradno vprašal, ali dovolijo odvzem 
krvi.
Nekatere nevladne organizacije so izrazile obžalovanje nad pomanjkanjem odvetnikov, ki so 
specializirani za področje azila.
Rdeči križ opravlja pomembno delo z zagotavljanjem pomoči pri začetnih dejavnostih 
reševanja in začetnem sprejemu. Zaposlenega ima nekaj osebja in veliko prostovoljcev, ki jih 
je vedno težje najti.

4. Obisk administrativnih centrov

Pridržanje posameznika v centru odredi preiskovalni sodnik na zahtevo vladnega organa v 
72 urah. Pridržanje v centru v nobenem primeru ne sme preseči 40 dni, potem pa je treba 
pripornika vrniti ali izpustiti ter z letalom prepeljati na celinsko Španijo.
Mladoletniki niso pridržani, razen če po pregledu ustreznega poročila oddelka državnega 
tožilca tako ne odredi sodnik in če starši ali skrbniki v istem centru ne izrazijo želje, da 
ostanejo skupaj. Običajno so mladoletniki nastanjeni posebej s španskimi otroki. Povedali so 
nam, da je vključevanje vedno težje, če je skupaj preveč mladoletnih migrantov.

Zdaj je na otoku Tenerife 400 mladoletnikov, nastanjenih v treh različnih centrih, ki imajo 
prostora le za 200 ljudi. Upravlja jih Rdeči križ in financirajo lokalne oblasti. Leta 2005 je 
vlada otoka Tenerife za mladoletne migrante porabila 6 milijonov EUR (za vsakega 
mladoletnika 30 000 EUR na leto).

Večina ljudi, ki je nastanjena v teh treh centrih, je prišla z ladjami iz Senegala. Delegacija je 
opazila, da je večina ljudi v centrih ekonomskih migrantov in ne prosilcev za azil, zato 
različne direktive EU o azilu, ki so sicer pomembne, niso najpomembnejša stvar. Po navedbah 
oblasti le 15 % od 9 000 migrantov, ki so prispeli nazadnje, prihaja iz držav, ki so v vojni, kot 
sta Sierra Leone ali Slonokoščena obala.

Po navedbah lokalnih oblasti, s katerimi se je pogovarjala delegacija, imajo migranti velike 
težave pri iskanju zaposlitve in vključevanju v družbo Kanarskih otokov. To velja zlasti za 
ljudi iz držav podsaharske Afrike. Županja La Lagune je delegaciji povedala, da se večina 
afriških žensk lahko začne ukvarjati s prostitucijo, ker so njihove možnosti vključevanja 
slabše od možnosti migrantk iz Južne Amerike, ki si lahko najdejo delo v hotelih ali drugih 
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turističnih objektih. Delegacija izjave ni dobro razumela, glede na to da morajo vsi nezakoniti 
priseljenci po 40 dneh zapustiti Kanarske otoke in so vrnjeni v matično državo ali poslani na 
celino.

A. Center „Las Raices“

Razmere v centru

Las Raices je začasno taborišče, ki je bilo odprto 15. marca 2006 za namestitev velikega 
števila ljudi, ki so prispeli na otok Tenerife. Sestavljeno je iz več šotorov in bilo naj bi 
največje taborišče v Evropi. Namenjeno je le moškim. Nahaja se na vojaškem območju in ga 
nadzoruje vojska, medtem ko za njegovo delovanje skrbi policija. Taborišče ni podobno 
začasnim centrom za migrante (CETI) v Ceuti in Melilli, kjer imajo migranti prost izhod. To 
je zaprto taborišče in novinarji do njega nimajo dostopa.

V času obiska je bilo v centru 1339 ljudi. V vsakem šotoru je 16 ljudi in imajo trojni pograd.
Povedali so nam, da spodnji dve ležišči uporabljajo za spanje, zgornje pa za svojo lastnino.
Kemična stranišča se nahajajo zunaj centra. Rdeči križ ima dostop do taborišča.

Zagotovljeni so trije obroki, zunanja agencija je odgovorna za čiščenje taborišča in izvajajo se 
redne sanitarne inšpekcije, toda ni jasno, kdo je za to odgovoren.

Taborišče se nahaja ob gori, na nadmorski višini 800 metrov, zato so temperature spomladi 
nizke (okoli 5–8 stopinj) in migranti so izpostavljeni mrazu. Po navedbah oblasti je povprečno 
bivanje v taborišču od 15 do 20 dni. Migranti imajo vsak dan možnost, da obiščejo zdravnika.

Delegacija je v centrih govorila z uradniki in policijo, ki so odgovorni za njihovo vodenje, ter 
uradniki vojaške oblasti, ki so lokalnim oblastem zagotovili prostor. Delegacija je imela tudi 
priložnost govoriti z medicinskimi sestrami/zdravniškim osebjem, ki so odgovorni za 
preverjanje zdravja migrantov in zagotavljanje takojšnje zdravstvene oskrbe.

Ob prihodu v taborišče imajo migranti zdravniški pregled in zdravniško osebje jim vzame kri.
Po navedbah zdravnika centra do zdaj še nihče ni zavrnil krvnega testa. Po navedbah osebja, s 
katerim se je pogovarjala delegacija, so migranti običajno zdravi. Med 3000 pregledanimi 
osebami je bilo le 15 primerov okužbe z virusom HIV. Najpogostejša bolezen je hepatitis B, 
ki je endemična v državah podsaharske Afrike.

Informacije migrantov

Delegacija je lahko govorila z veliko ljudmi. Migranti so se zdeli zadovoljni z življenjskimi 
razmerami v centru in sprejemom: potrdili so, da so imeli pogovor in zagotovljeno 
tolmačenje. Pritožili so se le nad količino hrane: nekaj jih je dejalo, da hrane ni dovolj. Večina 
migrantov, s katerimi je govorila delegacija, se je pritožila, da jim je bila ob prihodu odvzeta 
vsa lastnina (večina oblačil je bila zasežena zaradi tveganja prenosljivih bolezni) in da so več 
kot tri tedne nosili ista oblačila. Migranti so se pritožili tudi nad pomanjkanjem telefonov in 
televizije.

Nekaj poslancev je slišalo pritožbe le o enem stražarju in le od nekaj migrantov. Na splošno 
so migranti delegaciji povedali, da z njimi ravnajo dobro.
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Veliko migrantov, s katerimi je govorila delegacija, ne namerava zaprositi za azil in jasno je, 
da si želijo najti delo. Nekateri so dejali, da jim je bilo rečeno, naj dokumente pustijo doma.
Delegacija je migrante vprašala o njihovih pričakovanjih, potovanju, koga so pustili za sabo 
(ženo, otroke in družinske člane), zakaj so prišli itd.

Vsi migranti so povedali, da so na Kanarske otoke prišli z majhnimi lesenimi čolni „cayucos“, 
na katerih je bilo okoli 80 do 90 ljudi. Vsi so povedali, da so prispevali k stroškom potovanja 
in da so ga same organizirale skupine ljudi. Njihov prispevek je lahko znašal do 150 000 
CFA. Vsi so zanikali, da bi jim pomagali trgovci z migranti. Povedali so, da ima Senegal zelo 
dobro ribiško tradicijo in da čolni cayucos sledijo ribiškim ladjam. Po navedbah potovanje 
običajno traja 15 dni.

Migranti so povedali, da si v Španijo želijo zaradi boljšega življenja; običajno so tam že 
njihovi sorodniki ali prijatelji. Nočejo nazaj v državo izvora, ker so se zaradi potovanja v 
Evropo zadolžili in pravijo, da „raje umrejo, kot se vrnejo domov“. Jasno je, da veliko družin 
proda vse, kar ima, in denar porabi za pot enega ali dveh članov družine v evropske države.

B. Center Hoya Fria

Razmere v centru

Hoya Fria je zaprt center (CIE) in ni kot CETI, zato migranti nimajo izhoda iz taborišča.
Prostora je za 248 ljudi, a v času našega obiska je bilo v taborišču 300 ljudi, med njimi 3 
ženske in 4 mladoletniki s svojimi družinami. Center je razdeljen na dva dela: večji del je 
namenjen moškim, manjši pa ženskam in otrokom. Je dobro organiziran. Migranti imajo na 
voljo sobo s televizijo, telefon, sobo, kjer se lahko enkrat dnevno srečujejo s svojimi sorodniki 
in odvetniki (odvetnike običajno določijo sodišča), zdravstveno sobo, objekte, kjer lahko 
kupijo cigarete, hrano in pijačo, telefonske kartice. Vrata spalnih prostorov so ponoči 
zaklenjena, celice pa ostanejo odprte.

Informacije migrantov

Hoya Fria je center, kjer smo imeli najmanj stika z migranti. Gledali so televizijo ali čakali v 
vrsti za telefon, zato delegacija ni hotela preveč motiti njihovih dejavnosti. Nekaj članov 
delegacije je govorilo z Brazilko, ki je na Kanarske otoke prišla iz Madrida, da bi nekaj dni 
preživela na plaži. Njen potni list je pretekel in v centru je 32 dni. Je že izvedela, da jo bodo 
poslali nazaj v San Paulo v Braziliji.

C. Center „El Matorral“

Razmere v centru

Center El Matorral na otoku Fuerteventura je največji v Španiji, ima prostora za 1080 ljudi in 
je nov. Nekoč je bil tu letalski center. V času obiska je bilo v centru 977 ljudi, večina iz držav 
podsaharske Afrike. Povedali so nam, da bodo morda potrebovali še en center. Izgleda kot 
pravi zapor, čeprav imajo migranti možnost, da se v njem prosto gibljejo.

Informacije migrantov
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Migranti so nekaj članom delegacije pokazali dokumente v francoščini in španščini, ki 
dokazujejo, da so bili obveščeni o svojih pravicah, vključno z možnostjo, da zaprosijo za azil.
Dokumenti potrjujejo, da so pred prihodom v center z odvetniki in tolmači odšli na sodišče.
Migranti so delegaciji povedali, da so poznali tveganja potovanja na Kanarske otoke z ladjo, 
vendar so „bili pripravljeni zapustiti svoje družine, ker doma nimajo ničesar“.
Tako kot v centru Las Raices so se pritožili nad premalo hrane in zastarelimi objekti. Večina 
se je pritožila nad tem, da v centru ni televizije. (Zato so člani delegacije darovali denar za 
šest televizij v centrih (tukaj in v centru Las Raices), da bodo migranti lahko spremljali vsaj 
novice in svetovno prvenstvo.)

5. Zaključki

1. Kanarski otoki se spopadajo s težavo množičnega prihoda migrantov. Vseeno se je 
zdelo, da španske oblasti položaj obvladujejo, kljub temu da so stalni prihodi migrantov v 
poletnih mesecih huda obremenitev.

2. Splošni vtis je, da so centri dobro upravljani in čisti ter izpolnjujejo najbolj osnovne 
potrebe migrantov. Španske oblasti se ustrezno spopadajo z zelo težkim položajem.
Policija je delegaciji s ponosom povedala, da se migranti na Kanarskih otokih ne srečujejo z 
rasizmom. Delegacija je izvedela, da je prišlo do medijskih in političnih protestov proti 
migrantom. Vseeno je bilo jasno, da večina politikov, organov in prebivalcev ravna 
človekoljubno. Oblasti so odločene, da bodo zmanjšale število žrtev pri prečkanju morja – po 
nekaterih ocenah pri tem umre do 50 % migrantov.

3. Če se bo izkazalo, da se bo število migrantov v prihodnosti še povečevalo, bo treba 
center Las Raices zapreti in zagotoviti trajnejše objekte. Na otoku Tenerife, ki se srečuje z 
vedno večjim številom migrantov, so taborišča preobremenjena zaradi prevelikega števila 
ljudi, vendar nihče ni pridržan dlje časa in zdi se, da je večina ljudi po 40 dneh poslana na 
celinsko Španijo ter v skladu s špansko zakonodajo pridržana le še 40 dni do prejema odredbe 
o izgonu. Ali se izgon izvrši in ali se ljudje vrnejo v državo izvora ni jasno.

4. Taborišče na otoku Fuerteventura, ki je v preteklosti sprejelo veliko število migrantov, 
je bilo bolj dotrajano, a v njem je bilo pridržanih manj ljudi in naredilo je dober celotni vtis, 
ker je ravnanje z migranti relativno dobro.

5. Delegacija meni, da morajo Kanarski otoki urediti položaj mladoletnikov. Zanje je 
finančno odgovorna lokalna oblast, ki je potrdila, da bo skrbela za 250 mladoletnikov, dokler 
ne dopolnijo 18 let, ko se bodo morali vrniti. To je znaten strošek za oblasti Kanarskih 
otokov. Delegacija meni, da mora EU zagotoviti strokovno svetovanje in podporo za 
mladoletnike v EU. Morda bodo potrebne dodatne raziskave o tem, kako ugotoviti, ali gre za 
mladoletnika. Omenjeno je bilo, da je pomembna zlasti psihološka podpora.

6. Delegacija izraža zadovoljstvo nad prizadevanji španske vlade za nadzor nad morjem 
in afriško obalo, kar pripomore k iskanju ladij/čolnov in rešitvi več ljudi. Naslednji korak bi 
bil preprečevanje odhoda ladij in ustavitev dobičkonosnih podjetij trgovcev z migranti (čeprav 
je le nekaj migrantov, s katerimi smo govorili, priznalo, da so plačali tihotapcu in ne da so 
prispevali k stroškom potovanja).
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7. Delegacija se zaveda tehničnega problema vračanja migrantov, ker v Senegal leti malo 
letal in se je izkazalo, da je pošiljanje polnega čarterskega letala nazaj v Senegal poslabšalo 
odnose z javnostjo. Države izvora pri vračanju ne sodelujejo vedno.

8. Delegacija se tudi popolnoma zaveda problema, da so po 40 dneh pridržanja tujci 
izgnani iz države ali izpuščeni in morajo po izročitvi odredbe o izgonu na celini sami oditi iz 
države. To povzroča veliko število državljanov tretjih držav, ki nezakonito bivajo na 
španskem ozemlju.

9. Delegacija izraža zaskrbljenost glede učinkovitosti pravne podpore za migrante.
Delegacija je ugotovila, da je zlasti na otoku Fuerteventura na voljo le malo odvetnikov za 
migrante in tudi ti niso usposobljeni za področje azila in priseljevanja.

10. Delegacija želi od španske vlade prejeti naslednja pojasnila in odgovore:

- Ali je mogoč dostop migrantov do pravnega svetovanja tudi med njihovim bivanjem v 
centrih in ne le ob prihodu? Ali lahko pravne službe na otokih sploh zadovoljijo vse te 
potrebe?

- Kako se obravnavajo migranti, ki niso iz Afrike?
- Delegacija je izvedela, da se Afričanke težje vključujejo v družbo kot 

Južnoameričanke, zato se za preživetje začnejo ukvarjati s prostitucijo. Kaj je mogoče 
dodatno storiti za precej majhno število migrantk iz Afrike?

- Španske oblasti so izpostavile težavo ugotavljanja mladoletnosti. V Španiji 
uporabljajo pregled kosti, ob katerem se postavlja vprašanje zanesljivosti. Ali imajo 
španske oblasti namen poiskati drug način za ugotavljanje tega?

- Ali bo mogoče nevladnim organizacijam omogočiti preglednejši dostop do centrov, 
kar bo dosledno veljalo za vse centre na otokih?

- Ali bo mogoče izboljšati dostop do telefonov za osebe, ki nimajo denarja in ne morejo 
priti v stik z družino?

- Migranti so delegaciji povedali, da ne morejo obdržati lastnine in denarja, ki so ju 
prinesli s seboj. Ali je mogoče pojasniti kakšen je postopek ravnanja z lastnino?
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PRILOGA
Bruselj, 6. junij 2006

Prvi osnutek programa/KONČNO
Obisk Kanarskih otokov

Sreda, 7. junij

11.00: odhod avtobusa izpred EP na letališče
12.30: polet iz Bruslja v Madrid (let IB 3203)
14.50: prihod v Madrid
16.55: polet iz Madrida v Tenerife Nord (let IB 958)
18.40: prihod v Tenerife Nord

Brezplačna večerja

Prenočitev v 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

Četrtek, 8. junij

7.30: odhod iz hotela

9.30: obisk centra „Acuartelamiento de las Raíces“ en La Laguna (blizu letališča Los 
Rodeos). Če program dopušča, obisk centra „Hoya Fría“ (potrjeno naknadno).
Srečanje s predstavnikom vlade na otoku Tenerife, D. Joséjem Seguro Clavellom, 
ki bo delegacijo pospremil v centre.

12.30: srečanje z nevladnimi organizacijami (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: kosilo, ki ga organizira vlada Kanarskih otokov

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
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Santa Cruz de Tenerife
00 34 922 47 73 42

15.30: srečanje s predstavniki vlade Kanarskih otokov

 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: tiskovna konferenca (sedež predsedstva vlade Kanarskih otokov – dvorana za tiskovne 
konference predsedstva vlade Kanarskih otokov).

19.00: polet z otoka Tenerife na otok Fuerteventura

19.50: prihod na otok Fuerteventura

Prenočitev na otoku Fuerteventura – hotel Kempinski.

Hotel Kempinski
Avda. Grandes Playas
35660 Corralejo la Oliva
00 34 928 53 64 44  

Petek, 9. junij

9.00: odhod iz hotela Kempinski

9.30: obisk centra „Matorral“
Carretera General del Sur, km. 5
(Antiguo campamento de Valenzuela)
Puerto del Rosario
Fuerteventura

11.30: obisk SIVE (Sistem za informiranje in zunanji 
 nadzor)

12.30: simulacija dela Rdečega križa (Dispositivo de atención de emergencia)
Plaza de la Paz
Puerto del Rosario
.

14.00: kosilo z županom občine otoka, ki ga organizira delegacija.
Restaurante La Era
Casillas de Angel
Puerto del Rosario
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16.00: srečanje s predstavnikom občine otoka Fuerteventura Mariem Cabrero Gonzálezom    
(lokalna uprava)
Calle Primero de Mayo, 39
35600 Puerto del Rosario
Fuerteventura
00 34 928 86 23 00.

17.00: tiskovna konferenca na sedežu občine otoka Fuerteventura 

20.20: polet z otoka Fuerteventura na otok Tenerife

21.10: prihod v Tenerife Nord

22.00: uradna večerja v hotelu Botanico, ki jo organizira predsednik vlade Kanarskih otokov 
Adán Martín Menis

Prenočitev na otoku Tenerife – hotel Botanico.

Hotel Botánico
Avda. Richard J. Yeoward, 1
38400 Puerto de la Cruz
00 34 922 38 14 00

Sobota, 10. junij

11.25: polet iz Tenerife Nord v Madrid (let IB 967)
15.00: prihod v Madrid
16.20: polet iz Madrida v Bruselj (let IB 3202)
18.35: prihod v Bruselj.

Kontaktne osebe za podatke v zvezi z organizacijo:

Cristina Castagnoli

cristina.castagnoli@europarl.europa.eu

Fernando Carbajo Ferrero
Vodja informacijske pisarne EP v Španiji

fcarbajo@europarl.europa.eu

mailto:fcarbajo@europarl.europa.eu


PV\623483SL.doc 11/12 PE 376.380v02-00

SL

UDELEŽENCI:

Uradna delegacija odbora LIBE

1) Patrick GAUBERT (PPE) Francija, podpredsednik odbora LIBE,  
predsednik delegacije 

2) Ioannis VARVITSIOTIS (PPE) Grčija
3) Martine ROURE (PSE) Francija
4) Wolfgang KREISSL-DORFLER (PSE) Nemčija
5) Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (ADLE) Nizozemska
6) Jean LAMBERT (VERTS) Velika Britanija
7) Giusto CATANIA (GUE) Italija
8) Johannes BLOKLAND (IND/DEM) Nizozemska

Člani odbora LIBE, navzoči na kraju samem (niso del uradne delegacije)

1) Agustin DIAZ DE MERA (PPE) Španija
2) Fernando FERNANDEZ MARTIN (PPE) Španija 
3) Antonio MASIP HIDALGO (PSE) Španija
3) Manuel MEDINAORTEGA (PSE) Španija

Politični svetovalci odbora LIBE

1) Mercedes ALVARGONZALES (PPE)
2) Fabrizia PANZETTI (PSE)
3) Ottavio MARZOCCHI (ALDE)
4) Christine SIDENIUS (Verts)
5) Chiara TAMBURINI (GUE)
6) Jan Harm BOITEN (IND/DEM)

Sekretariat odbora LIBE

1) Cristina CASTAGNOLI
2) Lena VESTBERG

Pisarna EP v Madridu

1) Fernando CARBAJO
2) Damián CASTANO



PE 376.380v02-00 12/12 PV\623483SL.doc

SL

Tolmači

za 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

Seznam nevladnih organizacij

1) CROIX ROUGE
2) CEAR
3) CARITAS
4) RED ACOGE
5) MEDICOS DEL MUNDO
6) MOVIMENTO POR LA PAZ, DESARME Y LA LIBERTAD


