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Ordinea de zi

CUVÂNT DE BUN-VENIT din partea dlui Juan Fernando López Aguilar, președintele 
Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European
09.00 - 09.10 Cuvânt de deschidere și prezentarea unui document de lucru de 

către Hélène Flautre, raportoare pentru raportul INI privind 
presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru 
transportarea și deținerea ilegală de prizonieri: evoluția situației în 
urma raportul Comisiei TDIP a PE

09.10 - 10.00 PREZENTAREA NOILOR EVOLUȚII

Julia Hall, expert în materie de contraterorism și drepturile omului 
în Europa, Amnesty International
Dr. Crofton Black, anchetator (închisori secrete și predări 
extraordinare de prizonieri), Reprieve
Întrebări și răspunsuri

10.00 - 11.20 STUDII DE CAZ

Amanda Jacobsen, avocată din SUA reprezentându-l pe Abu 
Zubaydah, victimă a detenției secrete de către CIA în Europa
John Goetz, editor, secțiunea de investigații, ARD-Televiziunea 
Națională Germană, pe tema centrului secret de detenție al CIA din 
România
Adam Bodnar, vicepreședinte al Fundației Helsinki pentru 
drepturile omului, pe tema situației din Polonia
Amrit Singh, expert juridic, Securitate Națională și Contraterorism, 
Inițiativa pentru justiție a Open Society, cu privire la cazul lui 
El-Masri și al lui Al-Nashiri, victime ale deținerii secrete și ale 
predării de prizonieri în Europa
Întrebări și răspunsuri

11.20 - 12.00 INVESTIGAȚII LA NIVEL NAȚIONAL 
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Remarci privind informațiile transmise de la nivel național cu 
privire la investigațiile din Danemarca, Lituania, Polonia și 
România - dl Juan Fernando López Aguilar, președintele Comisiei 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului 
European 
Observații făcute de Sarah Ludford (raportoare pentru aviz din 
partea AFET )
Sesiune finală de întrebări și răspunsuri

OBSERVAȚII DE ÎNCHEIERE - Hélène Flautre, raportoare
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ANEXĂ

ORIENTĂRI PRACTICE PENTRU DEZBATERE

• Vorbitorii care doresc să-și completeze intervențiile pot să o facă în scris trimițând în 
prealabil un document (de preferință în engleză sau franceză) pe adresa secretariatului:
Adresa de e-mail: libe-secretariat@europarl.europa.eu).
Aceste documente vor fi distribuite în timpul reuniunii.

• Documentele reuniunii vor fi postate treptat la secțiunea Evenimente a paginii de internet 
a Comisiei LIBE.

NOTĂ IMPORTANTĂ PENTRU CEI CARE DORESC SĂ ASISTE
LA REUNIUNE

Această reuniune este deschisă publicului.
Cu toate acestea, din motive de securitate, participanții care nu au o legitimație de acces în 
Parlamentul European trebuie să obțină în prealabil un permis de acces. Persoanele care doresc 
să obțină un astfel de permis sunt rugate să contacteze secretariatul 
(libe-secretariat@europarl.europa.eu ) înainte de 22 martie 2012 la prânz. 
Este esențial să ne transmiteți NUMELE DVS. DE FAMILIE, prenumele, data nașterii, 
cetățenia, tipul de document de identitate (pașaport, carte de identitate, permis de 
conducere etc.), numărul acestuia, adresa și întreprinderea/instituția/organizația pe care 
o reprezentați. În lipsa acestor informații, Serviciul Securitate nu va elibera permise de acces.

REUNIUNEA ESTE TRANSMISĂ ÎN DIRECT ȘI ÎNREGISTRATĂ.

Pagina de internet a Comisiei LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/LIBE/home.html
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