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PROGRAM
19. dubna 2011

15:00–15:15 zahájení – předseda výboru LIBE Juan Fernando López Aguilar 
a zpravodajka Sophie in't Veld

15:15–15:30 Úvodní poznámky navrhovatelky výboru AFET Ágnes 
Hankissové, navrhovatele výboru JURI Luise de Grandes 
Pascuala (bude potvrzeno) a Laure BATUTOVÉ, zástupkyně 
zpravodaje EHSV, ke sdělení Evropské komise

15:30–17:00 ZASEDÁNÍ I
Jsme lépe chráněni? Výsledky deseti let politiky EU pro boj proti terorismu
15:30–15:40 Reinhard PRIEBE, ředitel, ředitelství A – vnitřní bezpečnost, 

Generální ředitelství pro vnitřní věci, Evropská komise

15:40–15:50 Timothy Jones, zástupce koordinátora EU pro boj proti 

terorismu

15:50–16:00 Rob Wainwright, ředitel Europolu 

16:00–16:10 profesor Martin Scheinin, zvláštní zpravodaj OSN pro podporu 

a ochranu lidských práv a základních svobod v boji proti 

terorismu

16:10–17:00 otázky a odpovědi za účasti poslanců EP

17:00–18:35 ZASEDÁNÍ II
Boj proti terorismu a jeho dopad na právní stát a lidská práva
17:00–17:10 Dr. Beatrice de Graaf, Mezinárodní centrum pro boj proti 

terorismu – Haag 
17:10–17:20 profesor Paul De Hert, Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.)
17:20–17:30 řečník (bude potvrzeno)
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17:30–18:15 otázky a odpovědi za účasti poslanců EP

18:15–18:30 závěrečné poznámky zpravodajky
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PŘÍLOHA I

PRAKTICKÉ POKYNY K VEDENÍ ROZPRAVY 

• Poslanci, kteří by chtěli svůj příspěvek doplnit, tak mohou učinit písemně a předem zaslat 
sekretariátu příslušné dokumenty (pokud možno v angličtině nebo ve francouzštině) (e-mail:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Tyto dokumenty budou rozdány během schůze.
• Příspěvky k diskusi budou postupně přidávány do sekce Slyšení na internetových stránkách 
výboru LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA
SCHŮZI

Toto zasedání je přístupné veřejnosti. Účastníci, kteří nejsou držiteli průkazu opravňujícího ke 
vstupu do Evropského parlamentu, si musí z bezpečnostních důvodů o tento průkaz předem 
zažádat. Zájemci o tento průkaz se musí obrátit na sekretariát (libe-
secretariat@europarl.europa.eu) nejpozději do dne
15. dubna 2011 12:00 hod. Je nutné uvést tyto údaje: PŘÍJMENÍ, jméno, datum narození, 
státní příslušnost, druh osobního dokladu (pas, občanský průkaz, řidičský průkaz atd.), 
číslo osobního dokladu, adresu a společnost/orgán/organizaci. Bez těchto informací 
bezpečnostní služba průkazy opravňující ke vstupu neposkytne.

Sekretariát 
semináře

Telefon Adresa E-mail

Diana CIUCHE 
administrátorka

+32.2.28 41197
Evropský parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Brusel

Eva PICKMANN 
asistentka

+32.2.28 42094
Evropský parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J049
B-1047 Brusel

libe-secretariat@europarl.europa.eu


