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PROGRAMA
2011 m. balandžio 19 d.

15.00 - 15.15 Posėdį pradeda Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komiteto (LIBE) pirmininkas Juan Fernando López Aguilar ir 
pranešėja Sophie in’t Veld

15.15 - 15.30 Užsienio reikalų komiteto (AFET) nuomonės referentės Ágnes 
Hankiss, Teisės reikalų komiteto (JURI) nuomonės referento 
Luiso de Grandeso Pascualio (dar nepatvirtinta) ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESC) pranešėjo 
Europos Komisijos komunikato klausimais atstovės Laure 
Batut įžanginis žodis

15.30 - 17.00 I POSĖDIS
Ar mes saugesni – 10 metų ES kovos su terorizmu politikos rezultatai
15.30 - 15.40 Europos Komisijos Vidaus reikalų generalinio direktorato 

Vidaus saugumo skyriaus (A direktorato) direktoriaus 
Reinhardo PRIEBE pranešimas

15.40- 15.50 ES kovos su terorizmu koordinatoriaus atstovo Timothy 
Jones’o pranešimas 

15.50 - 16.00 - Europolo direktoriaus Robo Wainwrighto pranešimas 

16.00 - 16.10 JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
skatinimo ir apsaugos kovojant su terorizmu klausimais prof. 
Martino Scheinino pranešimas

16.10 - 17.00 Klausimai ir atsakymai dalyvaujant Parlamento nariams

17.00 - 18.35 II POSĖDIS
Kova su terorizmu ir jos poveikis teisinei valstybei bei žmogaus teisėms

17.00 - 17.10 Tarptautinio kovos su terorizmu centro Hagoje atstovės 
Beatrice del Graaf pranešimas

17.10 - 17.20 Briuselio laisvojo universiteto (Vrije Universiteit Brussel )
profesoriaus Paulo De Herto pranešimas
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17.20 - 17.30 Dar nepatvirtintas kalbėtojas
17.30 - 18.15 Klausimai ir atsakymai dalyvaujant Parlamento nariams

18.15 - 18.30 Baigiamosios pranešėjos pastabos
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I PRIEDAS

PRAKTINIAI NURODYMAI DĖL DISKUSIJŲ
• Pranešėjai, norintys papildyti savo kalbas, gali tai padaryti raštu ir iš anksto pateikti 
dokumentą sekretoriatui (pageidautina anglų ar prancūzų kalba) šiuo el. pašto adresu:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Šie dokumentai bus išplatinti posėdžio metu.
• Posėdžio dokumentai nuolat skelbiami Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 
tinklalapio klausymų skiltyje:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

SVARBI INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS DALYVAUTI 
POSĖDYJE

Šiame posėdyje gali dalyvauti visi norintys asmenys. Tačiau dėl su saugumu susijusių priežasčių 
dalyviai, kurie neturi leidimo įeiti į Europos Parlamentą, turėtų jį gauti iš anksto. Visus norinčius 
gauti leidimą prašome kreiptis į sekretoriatą (libe-secretariat@europarl.europa.eu )

iki 2011 m. balandžio 15 d. 12.00 val. Būtina nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą, 
tautybę, asmens tapatybės dokumento tipą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo 
pažymėjimą ar kt.), asmens tapatybės dokumento numerį, adresą ir įmonės (institucijos 
ar organizacijos) pavadinimą. Nepateikus šios informacijos Apsaugos tarnyba neišduos 
leidimo.

Seminaro 
sekretoriatas

Telefonas Adresas El. pašto adresas

Diana CIUCHE 
Administratorė

+32.2.28 41197
European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
1047 Brussels

Eva PICKMANN 
Asistentė

+32.2.28 42094
European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J049
1047 Brussels

libe-secretariat@europarl.europa.eu


