
OJ\896882BG.doc PE486.039v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

ПРОЕКТОПРОГРАМА

Изслушване

Какво ново във връзка с
предполагаемото нелегално 

задържане и трансфериране на 
затворници в Европа от ЦРУ?

Вторник, 27 март 2012 г., 9.00 – 12.00 ч.

Европейски парламент, Брюксел

Зала: Сграда „Paul-Henri Spaak” (PHS) 5 B 001
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Дневен ред

Приветствено слово от г-н Juan Fernando López Aguilar, председател на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 
Европейския парламент
9.00 - 9.10 ч. Встъпителни бележки и представяне на работен документ от 

Hélène Flautre, докладчик по доклада по собствена инициатива 
относно предполагаемото незаконно задържане на 
затворници от ЦРУ в европейски страни: последващи действия 
във връзка с доклада на временната комисия на Европейския 
парламент по предполагаемото използване на европейски 
държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане 
на затворници“

9.10 - 10.00  ч. ПРЕГЛЕД НА НОВИТЕ РАЗВИТИЯ

Julia Hall, експерт по борбата с тероризма и правата на човека в 
Европа, Амнести Интернешънъл
Д-р Crofton Black, разследващ, тайни затвори и извънредни 
предавания на лица, „Reprieve”
Въпроси и отговори

10.00 - 11.20 ч. РЕШАВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУСИ

Amanda Jacobsen, американски съветник за жертвата на тайно 
задържане от страна на ЦРУ в Европа Abu Zubaydah
John Goetz, редактор, разследващ журналист, ARD, немска 
национална телевизия, относно таен център за задържане на 
ЦРУ в Румъния
Adam Bodnar, вицепрезидент на Хелзинкската фондация по 
правата на човека, относно положението в Полша
Amrit Singh, старши юрист, Национална сигурност и борба с 
тероризма към инициативата за правосъдие на „Отворено 
общество”, относно случаите  El-Masri и Al-Nashiri, жертви на  
извънредно предаване и тайно задържане в Европа
Въпроси и отговори

11.20 - 12.00 ч. НАЦИОНАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ 
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Бележки относно съобщенията от националните действащи 
лица във връзка с разследванията в Дания, Литва, Полша и 
Румъния от г-н Juan Fernando López Aguilar, председател на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи на Европейския парламент 
Бележки на Sarah Ludford (докладчик по становище на 
комисията по външни работи)
Заключителни въпроси и отговори

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ на докладчика Hélène Flautre 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ОБСЪЖДАНЕТО

• Изказващите се, които желаят да допълнят изказванията си, могат да направят 
това в писмен вид, като предоставят предварително документи (за предпочитане 
на английски или френски език) в секретариата 
(e-mail: libe-secretariat@europarl.europa.eu). 
Тези документи ще бъдат разпространени по време на заседанието.

• Документи от заседанията ще бъдат постепенно добавяни към раздел „Събития” 
(Events) на страницата на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В
ЗАСЕДАНИЕТО

Заседанието е публично.
Въпреки това, от съображения за сигурност, участници, които не притежават карта за 
достъп до Европейския парламент, трябва да получат пропуск предварително. 
Желаещите да получат такъв пропуск следва да се свържат със секретариата (libe-
secretariat@europarl.europa.eu) преди 22 март 2012 г., 12.00 ч.
От съществено значение е да ни предоставите Вашите ФАМИЛИЯ, собствено име, дата 
на раждане, националност, вид документ за самоличност (паспорт, лична карта, 
свидетелство за правоуправление на МПС и др.), номер на документа за 
самоличност, адрес и дружество/институция/организация. Без тази информация 
службата за сигурност няма да предоставя пропуски.

НАСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ СЕ ПРЕДАВА НА ЖИВО И СЕ ЗАПИСВА

Страници на комисията LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/LIBE/home.html

Секретариа
т за 

изслушване
то

Телефон Адрес Електронна поща

Diana 
CIUCHE
Администра
тор

+32.2.28.41.197
European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Brussels

diana.ciuche@europarl.europa.eu

Angela 
HRINCESCU
Сътрудник

+32.2.28.41.544
European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J042
B-1047 Brussels

angela.hrincescu@europarl.europa.eu
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