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Talarordningen

VÄLKOMSTANFÖRANDE av Juan Fernando López Aguilar, ordförande för 
Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 
och inrikes frågor

09.00 - 09.10 Inledande anförande och presentation av ett arbetsdokument av 
Hélène Flautre, föredragande för initiativbetänkandet om CIA:s 
påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska 
länder: uppföljning av TDIP-utskottets betänkande

09.10 - 10.00 ÖVERSIKT ÖVER DEN SENASTE HÄNDELSEUTVECKLINGEN

Julia Hall, expert på terroristbekämpning och mänskliga rättigheter 
i Europa, Amnesty International
Crofton Black, utredare, hemliga fängelser och extraordinära 
överlämnanden, Reprieve
Frågor och svar 

10.00 - 11.20 FALLSTUDIER

Amanda Jacobsen, Förenta staternas juridiska ombud för Abu 
Zubaydah, som utsatts för CIA:s hemliga internering i Europa.
John Goetz, redaktör vid den tyska statliga TV-kanalen ARD, om 
CIA:s hemliga interneringscentrum i Rumänien
Adam Bodnar, vice ordförande för Helsinki Foundation for Human 
Rights, om situationen i Polen
Amrit Singh, chefsjurist vid avdelningen för nationell säkerhet och 
terrorismbekämpning, Open Societys rättviseinitiativ, om fallen 
med El- Masri och Al- Nashiri som överlämnats och i hemlighet 
internerats i Europa.
Frågor och svar 

11.20 - 12.00 NATIONELLA UNDERSÖKNINGAR 

Kommentarer om meddelandena från nationella aktörer angående 
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utredningar i Danmark, Litauen, Polen och Rumänien från Juan 
Fernando López Aguilar, ordförande för Europaparlamentets 
utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor
Kommentarer av Sarah Ludford (föredragande för AFET-utskottets 
yttrande)
Avslutande del med frågor och svar

AVSLUTANDE KOMMENTARER av Hélène Flautre, föredragande
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BILAGA

PRAKTISKA RIKTLINJER FÖR DEBATTEN

• Talare som önskar att komplettera sina anföranden ska göra det skriftligen genom att i 
förväg skicka in dokumenten i fråga (helst på engelska eller franska) till sekretariatet  
e-post: libe-secretariat@europarl.europa.eu). 
Inkomna handlingar kommer att skickas runt under utfrågningen.

• De handlingar som används under utfrågningen kommer efter hand att läggas ut på 
LIBE-utskottets webbplats under den del som avser evenemang.

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA SOM ÖNSKAR NÄRVARA VID
UTFRÅGNINGEN

Denna utfrågning är öppen för allmänheten.
Av säkerhetsskäl måste dock att deltagare som inte redan har ett passerkort till 
Europaparlamentet erhålla ett inträdeskort på förhand. De som önskar ett sådant inträdeskort 
bör kontakta utskottssekretariatet (libe-secretariat@europarl.europa.eu) före den 22 mars 
2012 kl. 12.00.
Vi behöver uppgift om EFTERNAMN, förnamn, födelsedatum, medborgarskap, typ av id-
handling (pass, id-kort, körkort osv.), id-handlingens nummer, adress samt 
företag/institution/organisation. Utan dessa uppgifter kommer säkerhetstjänsten inte att 
utfärda några inträdeskort.

UTFRÅGNINGEN DIREKTSÄNDS OCH SPELAS IN.

LIBE-utskottets webbplats:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&bod

y=LIBE

Sekretariate
t för 

utfrågningen
Telefon Adress E-postadress

Diana 
Ciuche
Handläggare

+32 2 28 41 197
Europaparlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Bryssel

diana.ciuche@europarl.europa.e
u

Angela 
Hrincescu
Assistent

+32 2 28 41 544
Europaparlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J042
B-1047 Bryssel

angela.hrincescu@europarl.euro
pa.eu


