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PROGRAM
19. apríla 2011

15.00 h – 15.15 h úvod,  predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci pán Juan Fernando López Aguilar 
a spravodajkyňa pani Sophie in't Veld

15.15 h – 15.30 h úvod spravodajkyne výboru AFET požiadanej o stanovisko 
pani Ágnes Hankissovej, úvod spravodajcu  výboru JURI 
požiadaného o stanovisko Luisa de Grandesa Pascuala (zatiaľ 
nepotvrdené) a pani Laure BATUTOVEJ, zástupkyne
spravodajcu EHSV k oznámeniu Európskej komisie

15.30 h – 17.00 h SCHÔDZA I
Sme viac v bezpečí? Výsledky po 10 rokoch uplatňovania politík EÚ v oblasti 

boja proti terorizmu
15.30 h – 15.40 h pán Reinhard PRIEBE riaditeľ, riaditeľstvo A – vnútorná 

bezpečnosť na GR pre vnútorné veci, Európska komisia
15.40 h – 15.50 h pán Timothy Jones, zástupca koordinátora EÚ pre boj proti 

terorizmu 

15.50 h – 16.00 h pán Rob Wainwright, riaditeľ Europolu 

16.00 h – 16.10 h Profesor Martin Scheinin, osobitný spravodajca OSN pre 

podporu a ochranu ľudských práv a základných slobôd v boji 

proti terorizmu

16.10 h – 17.00 h otázky a odpovede za účasti poslancov EP

17.00 h – 18.35 h SCHÔDZA II
Boj proti terorizmu a jeho vplyv na zásady právneho štátu a ľudské práva
17.00 h – 17.10 h Dr. Beatrice de Graaf, Medzinárodné centrum boja proti 

terorizmu (ICCT, Haag) 
17.10 h – 17.20 h Profesor Paul De Hert, Slobodná univerzita v Bruseli (Vrije 
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Universiteit Brussel, V.U.B.)
17.20 h – 17.30 h rečník (zatiaľ nepotvrdené)
17.30 h – 18.15 h otázky a odpovede za účasti poslancov EP

18.15 h – 18.30 h Záverečné poznámky spravodajkyne
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ANNEX I

PRAKTICKÉ USMERNENIA PRE DISKUSIU

• Rečníci môžu doplniť svoje prejavy písomne a tieto dokumenty (najlepšie v anglickom alebo 
francúzskom jazyku) vopred odovzdať na sekretariáte (e-mail:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Tieto dokumenty sa počas schôdze rozdajú účastníkom.
• Dokumenty súvisiace so schôdzou sa budú postupne pridávať na stránky výboru LIBE do časti 
vypočutia:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=SK&bo
dy=LIBE

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE PRE ÚČASTNÍKOV
SCHÔDZE

Táto schôdza je prístupná verejnosti. Účastníci, ktorí nemajú preukaz na vstup do Európskeho 
parlamentu, si z bezpečnostných dôvodov musia vopred vyzdvihnúť povolenie na vstup. Je 
potrebné, aby osoby, ktoré majú záujem o takéto povolenie, kontaktovali sekretariát (libe-
secretariat@europarl.europa.eu) najneskôr 15. apríla 2011 do 12.00 h. Je potrebné uviesť 
svoje PRIEZVISKO, krstné meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, doklad totožnosti 
(pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz atď.), číslo OP, adresu 
a spoločnosť/inštitúciu/organizáciu. Bez týchto údajov bezpečnostná služba nevydá nijaké 
povolenia na vstup.

Sekretariát pre 
seminár

Telefón Adresa E-mailová adresa

Diana CIUCHE 
administrátorka

+32 2 28 41197
Európsky parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Brussel

Eva PICKMANN 
asistentka

+32 2 28 42094
Európsky parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J049
B-1047 Brussel

libe-secretariat@europarl.europa.eu


