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Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Predstavitev

Kaj je novega v zvezi z domnevnim 
nezakonitim pridržanjem in prevozom 

zapornikov s strani obveščevalne 
agencije CIA v Evropi?

v torek,  27. marca 2012, od 9.00 do 12.00

v Evropskem parlamentu v Bruslju

sejna soba: Paul-Henri Spaak (PHS) 5 B 001
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Razpored

DOBRODOŠLICA Juana Fernanda Lópeza Aguilarja, predsednika Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Evropskega parlamenta
09.00 - 09.10 Uvodne besede in predstavitev delovnega dokumenta Hélène 

Flautre, poročevalke za samoiniciativno poročilo o domnevnem 
prevozu in nezakonitem pridržanju zapornikov s strani 
obveščevalne agencije CIA v Evropi: spremljanje poročila odbora 
TDIP

09.10 - 10.00 PREGLED NAJNOVEJŠIH DOGODKOV

Julia Hall, strokovnjakinja za protiteroristične dejavnosti in 
človekove pravice v Evropi, Amnesty International
Dr Crofton Black, preiskovalec, tajni zapori in izredne izročitve, 
organizacija Reprieve
Vprašanja in odgovori

10.00 - 11.20 ŠTUDIJE PRIMEROV

Amanda Jacobsen, ameriška zagovornica žrtve tajnega pridržanja 
obveščevalne agencije CIA v Evropi Abuja Zubajde
John Goetz, urednik, preiskave pri nemški nacionalni televiziji ARD, 
o tajnem centru za pridržanje obveščevalne agencije CIA v 
Romuniji
Adam Bodnar, podpredsednik organizacije Helsinki Foundation for 
Human Rights, o razmerah na Poljskem
Amrit Singh, višja pravna svetovalka za nacionalno varnost in 
protiterorizem pri pobudi Open Society Justice Initiative, o zadevah 
žrtev izročitve in  tajnega pridržanja v Evropi El-Masrija in Al-
Naširija
Vprašanja in odgovori

11.20 - 12.00 DRŽAVNE PREISKAVE 
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Pripombe Juana Fernanda Lópeza Aguilarja, predsednika Odbora 
za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
Evropskega parlamenta,  v zvezi s sporočili nacionalnih akterjev o 
preiskavah na Danskem, v Litvi, na Poljskem in v Romuniji  
Pripombe Sarah Ludford (poročevalke za mnenje odbora AFET)
Zadnji del seje za vprašanja in odgovore

SKLEPNE BESEDE poročevalke Hélène Flautre 
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PRILOGA

PRAKTIČNE SMERNICE ZA RAZPRAVO

• Govorniki, ki bi želeli dopolniti svoj govor, lahko to storijo pisno s predložitvijo dokumenta 
(najbolje v angleščini ali francoščini), ki ga vnaprej pošljejo sekretariatu
(e-pošta: libe-secretariat@europarl.europa.eu).
Dokumenti bodo razdeljeni med sejo.

• Dokumenti s seje se bodo postopoma objavljali v razdelku o dogodkih na spletnih straneh 
odbora LIBE.

POMEMBNO OBVESTILO ZA VSE, KI SE ŽELIJO UDELEŽITI
SEJE

Seja je odprta za javnost.
Zaradi varnostnih razlogov morajo udeleženci, ki nimajo izkaznice Evropskega parlamenta, 
predhodno zaprositi za prepustnico. Če želite takšno prepustnico pridobiti, se najkasneje do 22. 
marca 2012 popoldne obrnite na sekretariat (libe-secretariat@europarl.europa.eu). 
Posredovati nam morate svoj PRIIMEK, ime, datum rojstva, nacionalnost, vrsto osebnega 
dokumenta (potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje itd.), številko osebnega 
dokumenta, naslov in podjetje/institucijo/organizacijo. Brez teh podatkov varnostna služba 
ne bo izdala prepustnice.

SEJA BO SNEMANA IN BO POTEKALA V NEPOSREDNEM PRENOSU

LIBE Committee pages:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/LIBE/home.html

Sekretariat 
predstavitve Telefon Naslov Elektronski naslov
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European Parliament
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B-1047 Brussels
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Angela 
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pomočnica
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