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ПРОГРАМА
19 април 2011 г.

15,00–15,15 ч. Откриване от председателя на комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи, г-н Juan Fernando 
López Aguilar, и докладчика, г-жа Sophie in't Veld

15,15 - 15,30 ч. Встъпителни думи от докладчика по становище на 
комисията по външни работи, г-жа Ágnes Hankiss, от 
докладчика по становище на комисията по правни 
въпроси, г-н Luis de Grandes Pascual (подлежи на 
потвърждение) и г-жа Laure BATUT представител на 
докладчика на Европейския икономически и социален 
комитет по Съобщението на Европейската комисия

15,30–17,00 ч. СЕСИЯ I
В по-голяма безопасност ли сме? Резултатите от 10 години политики на 

ЕС за борба с тероризма
15,30–15,40 ч. г-н Reinhard PRIEBE, директор, Дирекция А - Вътрешна 

сигурност, Генерална дирекция „Вътрешни работи“, 
Европейска комисия

15,40–15,50 ч. Г-н Timothy Jones, представител на координатора на ЕС 

за борбата с тероризма

15,50–16,00 ч. Г-н Rob Wainwright, директор на Европол

16,00–16,10 ч. Проф. Martin Scheinin, специален докладчик на ООН 

относно насърчаването и защитата на правата на 

човека и основните свободи при борбата с тероризма

16,10–17,00 ч. Въпроси и отговори с членове на ЕП

17,00–18,35 ч. СЕСИЯ II
Борбата с тероризма и нейното въздействие върху принципите на 

правовата държава и правата на човека
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17,00–17,10 ч. Д-р Beatrice de Graaf, Международен център за борба с 
тероризма, Хага

17,10–17,20 ч. Проф. Paul De Hert, Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.).
17,20–17,30 ч. Говорител (подлежи на потвърждение)
17,30–18,15 ч. Въпроси и отговори с членове на ЕП

18,15–18.30 ч. Заключителни бележки на докладчика
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ДИСКУСИЯТА

• Оратори, които желаят да допълнят изказванията си, могат да направят това в 
писмен вид като предоставят предварително документ (за предпочитане на английски 
или френски език) в секретариата (електронна поща:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Тези документи ще бъдат разпространени по време на 
заседанието.
• Документи от заседанията ще бъдат постепенно добавяни към раздел „Изслушвания“
на страницата на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ НА УЧАСТВАТ В ИЗСЛУШВАНЕТО

Този семинар е достъпен за обществеността. Въпреки това, от съображения за сигурност, 
участници, които не притежават карта за достъп до Европейския парламент, трябва да 

получат пропуск предварително. Желаещите да получат този пропуск следва да се 
свържат със секретариата (libe-secretariat@europarl.europa.eu ) преди

15 април 2011 г. на обяд. От съществено значение е да ни предоставите своето 
ФАМИЛНО ИМЕ, собствено име, дата на раждане, националност, вид на документа за 
самоличност (паспорт, карта за самоличност, шофьорска книжка и т.н.), номер на 
документа за самоличност, адрес и дружество/институция/организация. Без тази 
информация службата за сигурност няма да предоставя пропуски.

Секретариат, 
организиращ 

семинара
Телефон Адрес E-mail

Diana CIUCHE
Администратор

+32.2.28 41197

Европейски 
парламент
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Брюксел

Eva PICKMANN
Асистент

+32.2.28 42094

Европейски 
парламент
Rue Wiertz 60
RMD 04J049
B-1047 Брюксел

libe-secretariat@europarl.europa.eu


