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Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

NÁVRH PROGRAMU

Vypočutie

Vývoj prípadu údajného nezákonného 
zadržiavania a prevozu väzňov v Európe 

zo strany CIA

Utorok 27. marca 2012 od 9.00 do 12.30 h

Európsky parlament, Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (PHS) 5 B 001
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Program schôdze

PRIVÍTANIE – Juan Fernando López Aguilar, predseda Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Európsky parlament

9.00 – 09.10 Úvodné poznámky a prezentácia pracovného dokumentu – Hélène 
Flautre, spravodajkyňa pre správu INI o údajnom prevoze 
a nezákonnom zadržiavaní väzňov v európskych krajinách zo 
strany CIA: ďalšie kroky v súvislosti so správou výboru TDIP

9.10 – 10.00 PREHĽAD NAJNOVŠIEHO VÝVOJA

Julia Hall, odborníčka na boj proti terorizmu a ľudské práva 
v Európe, Amnesty International
Dr. Crofton Black, vyšetrovateľ, tajné väzenia a mimoriadne 
extradície, organizácia Reprieve
Otázky a odpovede

10.00 – 11.20 PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Amanda Jacobsen, zástupkyňa obete tajného zadržiavania v Európe 
zo strany CIA Abú Zubajdu v USA
John Goetz, redaktor, investigatívna činnosť nemeckej televíznej 
stanice ARD týkajúca sa tajného zadržiavacieho centra CIA 
v Rumunsku
Adam Bodnar, podpredseda Helsinskej nadácie pre ľudské práva, 
o situácii v Poľsku
Amrit Singh, vedúci právnik, národná bezpečnosť a boj proti 
terorizmu, iniciatíva za spravodlivosť Inštitútu pre otvorenú 
spoločnosť, o prípadoch El-Masrího a Al-Našírího, obetí extradície 
a tajného zadržiavania v Európe
Otázky a odpovede

11.20 – 12.00 NÁRODNÉ VYŠETROVANIA 

Poznámky Juana Fernanda Lópeza Aguilara, predsedu Výboru 
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Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, k informáciám od vnútroštátnych aktérov 
týkajúcim sa vyšetrovaní v Dánsku, Litve, Poľsku a Rumunsku 
Poznámky Sarah Ludfordovej (spravodajkyňa výboru AFET 
požiadaného o stanovisko)
Záverečné otázky a odpovede

ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY spravodajkyne Hélène Flautrovej 
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PRÍLOHA

PRAKTICKÉ POKYNY K DISKUSII

• Rečníci, ktorí si želajú doplniť svoje vystúpenie, môžu tak urobiť písomne a vopred zaslať 
sekretariátu príslušný dokument (podľa možností v angličtine alebo vo francúzštine) 
(e-mailová adresa: libe-secretariat@europarl.europa.eu) 
Tieto dokumenty budú rozdané počas schôdze.

• Dokumenty zo schôdze budú postupne pridávané do sekcie Podujatia na stránkach výboru 
LIBE.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O ÚČASŤ NA
NA TEJTO SCHÔDZI

Táto schôdza je verejná.
Účastníci, ktorí nemajú preukaz na vstup do Európskeho parlamentu, si však povolenie na vstup 
musia z bezpečnostných dôvodov zabezpečiť vopred. Záujemcovia o takýto preukaz musia 
kontaktovať sekretariát (libe-secretariat@europarl.europa.eu) do 22. marca 2012 poobede. 
Musíte uviesť svoje PRIEZVISKO, krstné meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, druh 
preukazu totožnosti (pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz atď.), číslo preukazu 
totožnosti, adresu a spoločnosť/inštitúciu/organizáciu. Bez týchto informácií vám 
bezpečnostná služba vstupný preukaz neposkytne.

SCHÔDZA JE VYSIELANÁ NAŽIVO A NAHRÁVANÁ

Stránka výboru LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/LIBE/home.html

Sekretariát 
vypočutia Telefónne číslo Adresa E-mailová adresa

Diana 
CIUCHE
administrátor
ka

+32.2.28.41.197
Európsky parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Brusel

diana.ciuche@europarl.europa.eu

Angela 
HRINCESCU
asistentka

+32.2.28.41.544
Európsky parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J042
B-1047 Brusel

angela.hrincescu@europarl.europa.eu


