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Zpráva delegace výboru LIBE
o návštěvě na Tenerife a Fuerteventuře (Španělsko)

Zpravodajka: paní Jean LAMBERTOVÁ

1. Zpráva o návštěvě
 

Delegace osmi poslanců EP (viz přiložený seznam) navštívila ve dnech 7. až 10. června 2006 
dva Kanárské ostrovy, Tenerife a Fuerteventuru, které náleží Španělsku, kde se k nim připojili 
čtyři španělští poslanci Evropského parlamentu, kteří dorazili již dříve (viz týž seznam).
Účelem návštěvy bylo shromáždit informace a zjistit přímo situaci, pokud jde o přijímání 
žadatelů o azyl a přestěhovalců na ostrovech, ověřit podmínky středisek a vyměnit si názory 
se zástupci občanské společnosti a pohovořit s vládními orgány.
Po návštěvě Kanárských ostrovů následovaly podobné cesty do Lampedusy, Ceuty, Melilly, 
Paříže a na Maltu. Návštěva proběhla v období, které bylo pro Kanárské ostrovy v důsledku 
masového přílivu přistěhovalců z afrických pobřeží zvláště obtížné.

Několik dní po návštěvě, dne 13. června, přijela první místopředsedkyně španělské vlády paní 
Maria Teresa FERNANDEZOVÁ DE LA VEGA do Štrasburku, aby se setkala s výborem 
LIBE a prodiskutovala s ním kroky v návaznosti na misi výboru LIBE na Kanárské ostrovy.

Návštěva delegace se zaměřila na 3 různá střediska, dvě na Tenerife (středisko 
Acuartelamiento de las Raíces v La Laguně – v blízkosti letiště Los Rodeos – a středisko 
Hoya Fría) a jedno na Fuerteventuře (středisko Matorral Carretera General del Sur – bývalý 
vězeňský tábor Valenzuely).

Delegace se dále setkala s předsedou vlády Kanárských ostrovů panem Adanem MARTINEM 
MENISEM, s vládním zmocněncem na Tenerife panem Josem SEGUROU CLAVELLEM a 
s několika úředníky/zástupci místních orgánů jak z Tenerife, tak z Fuerteventury.

Delegace se rovněž setkala s řadou zástupců různých organizací, jako jsou:
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• Červený kříž
• CEAR (španělský výbor pro pomoc uprchlíkům)
• Caritas
• Red Acoge
• Medicos del Mundo
• Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (Hnutí za mír, odzbrojení a 

svobodu).

Delegace rovněž navštívila operační sídlo SIVE (informační systém a systém vnějšího 
dozoru) na Fuerteventuře a účastnila se simulované záchranné akce na pomoc přistěhovalcům, 
kterou uspořádal Ćervený kříž.

Delegace uspořádala dvě tiskové konference. Návštěvě se věnovaly sdělovací prostředky;
články o ní se objevily na první stránce několika kanárských novin.

2. Setkání s španělskými orgány

Delegace se setkala s delegátem madridské vlády na Tenerife panem Josém SEGUROU 
CLAVELLEM.
Pan SEGURA vysvětlil, že uprchlíci zpravidla vyplouvají ze Senegalu, který se nachází asi 
830 km od Kanárských ostrovů. Španělské orgány mají odpovědnost za sledování jednoho 
milionu čtverečních kilometrů moře, jež se rozkládají od Kanárských ostrovů k africkému 
pobřeží. Lodi ze Senegalu, Maroka a Mauretánie míří do Fuerteventury od roku 1996. Nyní, 
po koordinované akci na omezení výjezdů z Maroka, nastala nová situace: lodě připlouvají 
především ze Senegalu, takže cílem se stává spíše Tenerife než Fuerteventura.
Na Fuerteventuře se delegace setkala s předsedou vlády Kanárských ostrovů panem Adánem 
MARTINEM MENISEM a předsedou vlády ostrovu Fuerteventury panem Mariem 
CABREROU GONZALEZEM. Pan Cabrera řekl, že za posledních 12 let Fuerteventurou 
prošlo více než 35 000 přistěhovalců. Hlavním tématem diskuse byla situace nezletilých, kteří 
spadají do pravomoci vlády ostrovů. Od roku 2000 přistěhovalci přicházejí i s dětmi. Problém 
nezletilých je podle španělské vlády evropským problémem a je třeba nalézt obecnější řešení.

Pan MARTIN zdůraznil důležitost společného rozvoje a shrnul různé projekty spolupráce 
financované vládou Kanárských ostrovů: více než 60 projektů s Marokem, Mauretánií, 
Senegalem, Kapverdami za více než 8 milionů eur.

Pan MARITN zmínil také sdělení Komise o „silnějším partnerství pro nejvzdálenější 
regiony“1 a zdůraznil důležitost akčního plánu širšího sousedství, který má v tuto chvíli příliš 
nízký rozpočet (asi 6–8 milionů eur na 6 let). Upozornil rovněž na nadcházející setkání 
v Rabatu ve dnech 10.–11. července a na fórum OSN o přistěhovalectví v listopadu 2006.

Pan MARTIN vyjádřil rovněž své přání zúčastnit se v Parlamentu společné schůze výborů 
DEVE a LIBE.

3. Setkání s nevládními organizacemi

  
1 KOM(2004)343 z 26.5.2004
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Většina přítomných nevládních organizací si stěžovala na obtíže, jimž čelí při vstupu do 
středisek. Ne všechny nevládní organizace mají do středisek přístup. Podmínky přístupu do 
jednotlivých středisek se vzájemně liší a nejsou jednoznačně opodstatněné (např. CEAR může 
vstupovat do středisek na ostrově Gran Canaria, do středisek na Fuerteventuře pouze tento 
týden a na Tenerife vůbec, i když získá povolení od španělské vlády).
Zástupce organizace „Medicos del mundo“ (Lékaři světa) si stěžovala na skutečnost, že vážně 
nemocní přistěhovalci jsou jednoduše propuštěni a Medicos del mudno je jediná organizace, 
která jim smí pomoci. Úřady nám však dříve tvrdily, že vážně nemocní jsou převezeni do 
nemocnice. Uvedl také, že přistěhovalci nejsou žádáni o souhlas k odebrání krevních vzorků.
Některé nevládní organizace vyjádřily politování nad nedostatkem specializovaných právníků 
v oblasti azylu.
Červený kříž koná významnou činnost tím, že pomáhá při prvních záchranných krocích a při 
úvodním přijetí. Tato organizace má sice několik placených zaměstnanců ale velký počet 
dobrovolníků, které je stále obtížnější získat.

4. Návštěva v správních střediscích

O zadržení jednotlivce ve středisku rozhoduje vyšetřující soudce na žádost vládního orgánu 
do 72 hodin. Pobyt ve středisku nesmí v žádném případě přesáhnout 40 dní; poté musí být 
zadržený navrácen nebo propuštěn a letecky přepraven do pevninského Španělska.
Nezletilí nejsou zadržováni, pokud to soudce nepovolí v návaznosti na zprávu, kterou za tím 
účelem vypracuje oddělení generálního prokurátora, a pokud jejich rodiče či pěstouni 
v tomtéž středisku nevyjádří přání zůstat spolu. Nezletilí jsou zpravidla umisťováni do 
zvláštních ústavů se španělskými dětmi. Bylo nám řečeno, že integrace je obtížná, jestliže je 
dětí přistěhovalců mnoho.

V tuto chvíli je na Tenerife 400 neletilých umístěno v třech různých střediscích s ubytovací 
kapacitou pouhých 200 osob. Tato zařízení spravuje Červený kříž a financují je místní orgány.
V roce 2005 vláda ostrovu Tenerife utratila 6 milionů eur za přistěhovalé nezletilé (každý 
nezletilý stojí asi 30 000 eur za rok).

Většina lidí, kteří se nacházejí v uvedených třech střediscích, připlula lodí ze Senegalu.
Delegace si povšimla, že většina obyvatel středisek byly spíše ekonomičtí přistěhovalci než 
žadatelé o azyl, takže i když různé směrnice EU o azylu mají určitý význam, v tomto případě
nejsou rozhodující. Podle úřadů pouze 15 % z posledních 9000 příchozí pochází ze zemí, kde 
probíhá válka, jako je Sierra Leone nebo Pobřeží slonoviny.

Podle místních orgánů, s nimiž delegace vedla rozhovory, je pro přistěhovalce velmi obtížné 
nalézt zaměstnání a začlenit se do společnosti na Kanárských ostrovech. Platí to zejména o 
lidech, kteří přicházejí ze subsaharských zemí. Starostka La Laguny delegaci řekla, že většina 
afrických žen se možná věnuje prostituci, jelikož jejich možnosti integrace jsou menší než 
možnosti žen přicházejících z Jižní Ameriky, jelikož ty mohou nalézt práci v hotelích a jiných 
turistických službách. Delegace nepochopila toto prohlášení zcela s ohledem na to, že po 40 
dnech mají všichni přistěhovalci správně Kanárské ostrovy opustit, a jsou buď navráceni do 
vlasti, nebo převezeni do pevninského Španělska.

A. Středisko  „Las Raices“
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Podmínky ve středisku

Las Raices je dočasný tábor, který byl otevřen dne 15. března 2006, aby pojal zvýšený počet 
osob, které se přistěhovaly na Tenerife. Sestává z několika stanů. Údajně jde o největší tábor 
v Evropě. Tento tábor je určen pouze pro muže. Nachází se ve vojenské zóně a je pod 
kontrolou armády. Uvnitř tábora odpovídá za jeho fungování policie a nikoli armáda. Nejde o 
CETI, jako je tomu v Ceutě a Melille, kde se přistěhovalci mohou pohybovat volně mimo 
tábor. Jde o uzavřený tábor a novinářům je vstup zakázán.

V době návštěvy se ve středisku nacházelo 1339 osob. V současné chvíli připadá 16 osob na 
stan: zajištěny jsou trojposchoďové postele. Dozvěděli jsme se, že nyní se na spaní používají 
dvě spodní poschodí. Nejvýše umístěné lůžko slouží k ukládání osobních věcí. Chemické 
toalety jsou k dispozici venku. Do tábora má přístup Červený kříž.

Stravování je zajištěno v podobě tří jídel denně a najatá služba odpovídá za úklid tábora.
Pravidelně se konají hygienické inspekce; není však jasné, kdo za ně odpovídá.

Tábor se nachází na kopci v nadmořské výšce 800 metrů, z čehož plynou nízké teploty na jaře 
(5–8°C), a obyvatelé proto trpí chladem. Podle orgánů dosahuje průměrná délka pobytu 
v táboře 15 až 20 dní. Přistěhovalci mohou denně vyhledat lékaře.

Ve střediscích delegace hovořila s úředníky a s policejními orgány odpovědnými za chod 
středisek i s představenými vojenských orgánů, které místním orgánům tato zařízení poskytly.
Delegace měla rovněž příležitost pohovořit s ošetřovateli/zdravotnickým personálem 
odpovědným za kontrolu zdraví přistěhovalců a za poskytování okamžité lékařské péče.

Ihned po příjezdu do tábora se přistěhovalci podrobí zdravotní prohlídce a zdravotničtí 
pracovníci každému odeberou vzorky krve. Podle lékaře tohoto střediska dosud nikdo krevní 
testy neodmítl. Zaměstnanci, s nimiž delegace hovořila, uvedli, že přistěhovalci jsou obvykle 
v dobrém zdravotním stavu. Mezi 3000 zkontrolovanými osobami bylo pouze 15 případů 
výskytu HIV. Hlavní nemocí je v subsaharských zemích endemická hepatitida typu B.

Informace od přistěhovalců samotných

Delegace mohla rovněž pohovořit s řadou obyvatel tábora. Přistěhovalci se zdáli spokojeni 
s životními podmínkami ve středisku i s podmínkami svého přijetí. Potvrdili, že s nimi byl 
veden pohovor, při němž bylo zajištěno tlumočení. Stížnosti se týkali pouze množství jídla:
někteří přistěhovalci uváděli, že jídla není dost. Většina z těch, s nimiž delegace hovořila, si 
stěžovali, že jim byl při příchodu odebrán veškerý majetek (oděvy byly většinou zabaveny 
kvůli nebezpečí přenosu chorob) a že nosí totéž oblečení více než tři týdny. Přistěhovalci si 
rovněž stěžovali na nedostatek telefonních přístrojů a televizních přijímačů.

Někteří poslanci EP vyslechli stížnosti pouze na jednoho dozorce a pouze od několika 
zadržovaných. Obyvatelé obecně tvrdili, že je s nimi zacházeno dobře.
Zdálo se, že mnozí z přistěhovalců, s nimiž delegace hovořila, nemají o azylu představu a 
přišli za prací. Někteří uvedli, že jim bylo doporučeno, aby přišli bez dokladů.
Delegace se přistěhovalců tázala na jejich očekávání, na cestu, na to, co opustili (manželku, 
děti a členy rodiny), proč přišli atd.

Všichni přistěhovalci uvedli, že na Kanárské ostrovy připluli na malých dřevěných lodích, 
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tzv. cayucos, z nichž každá převážela 80 až 90 osob. Všichni uvedli, že „přispěli“ na náklady 
za loď, a že cesta byla organizována svépomocí skupinami lidí. Jejich příspěvek mohl 
dosahovat výše až 150 000 CFA. Všichni přistěhovalci popřeli, že by jim pomohli převaděči.
Uvedli, že Senegal má velkou rybářskou tradici a že caycucos následují rybářské lodě. Bylo 
nám řečeno, že průměrná délka cesty je 15 dní.

Přistěhovalci uvedli, že se chtějí do Španělska dostat za lepším životem, často mohou mít 
příbuzné či přítele, kteří ve Španělsku žijí. Do své země původu se vracet nechtějí: aby se 
dostali do Evropy, zadlužili se. Uváděli, že „raději zemřou, než aby se vrátili“. Je jasné, že 
mnohé rodiny prodaly veškerý svůj majetek, aby mohli poslat jednoho či dva členy rodiny do 
evropských zemí.

B. Středisko Hoya Fria

Podmínky ve středisku

Hoya Fria je uzavřené středisko (CIE), nikoli CETI, takže zadržení nemají možnost odejít.
Jeho kapacita je 248 osob, avšak v době naší návštěvy dosahoval počet přítomných 300, 
z čehož 3 byly ženy a 4 nezletilí se svými rodinami. Středisko je rozděleno na dvě oddělení:
větší oddělení je pro muže a druhé, menší, pro ženy a děti. Středisko je dobře organizováno.
Jsou zde k dispozici některá zařízení, jako je televizní místnost, telefon, místnost, kde se 
přistěhovalci mohou jednou denně setkat se svými příbuznými a právníky z venku (právníci 
jsou většinou jmenováni soudy), dále ordinace lékaře, možnost zakoupit cigarety, potraviny a 
nápoje či telefonní karty. Dveře ložnice jsou v noci zavřeny, avšak jednotlivé pokoje zůstávají 
otevřeny.

Informace od přistěhovalců samotných

Ve středisku Hoya Fria jsme byli ve styku s obyvateli nejméně. Sledovali televizi nebo stáli 
ve frontě na telefon. Delegace nechtěla do jejich činnosti příliš zasahovat. Několik členů 
delegace pohovořilo s brazilskou dívkou, která přišla na Kanárské ostrovy z Madridu na pár 
dní, aby se dostala na pláž. Platnost jejího pasu však vypršela, a ona ve středisku pobývala 
celých 32 dní. Ví již, že bude poslána zpět do San Paula v Brazílii.

C. Středisko „El Matorral“

Podmínky ve středisku

Středisko El Matorral ve Fuerteventuře je největší ve Španělsku a má kapacitu 1080 osob. Jde 
o moderní zařízení. Nachází se v bývalé letištní hale. V době naší návštěvy bylo ve středisku 
977 osob, z nichž většina pocházela ze subsaharských zemí. Bylo nám řečeno, že možná bude 
zapotřebí zřídit druhé středisko. Toto středisko vypadá jako skutečné vězení, ačkoli jeho 
obyvatelé se mohou uvnitř volně pohybovat.

Informace od přistěhovalců samotných

Přistěhovalci některým členům delegaci ukázali dokumenty ve francouzštině a španělština, 
které dokazují, že jsou informováni o svých právech, včetně možnosti požádat o azyl.
Potvrzují, že před příchodem do střediska předstoupili před soud a byl jim zajištěn advokát i 
tlumočník.
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Přistěhovalci delegaci řekli, že znali rizika spojená s příchodem na Kanárské ostrovy lodí, že 
však „byli připraveni přinést oběti spočívající v opuštění rodiny, protože doma nic nemají“.
Také zde, stejně jako v Las Raices, přistěhovalci vyjadřovali nespokojenost s nedostatkem 
jídla a se skutečností, že zařízení je velmi opotřebované. Většina si stěžovala na to, že nejsou 
k dispozici televizní přijímače. (To pohnulo členy delegace natolik, že věnovali peníze na 
vybavení středisek televizními přijímači – jednak zde a jednak střediska v Las Raices – , aby
přistěhovalci mohli sledovat alespoň na zprávy a mistrovství světa ve fotbale.

5. Závěry

1. Kanárské ostrovy čelí závažnému problému v podobě masového přílivu přistěhovalců.
Zdálo se však, že španělské orgány mají situaci ve chvíli jejich příchodu pod kontrolou, ačkoli 
stálý příliv v průběhu léta pro ně představuje veliký tlak.

2. Celkový dojem je takový, že střediska jsou řádně vedena, jsou čistá a že uspokojují 
nejzákladnější potřeby zadržených. Španělské orgány se s touto velice obtížnou situací 
vyrovnávají odpovídajícím způsobem.
Policie hrdě delegaci sdělila, že na Kanárských ostrovech nezaznamenala žádné projevy 
rasismu vůči přistěhovalcům. Delegaci bylo řečeno, že k určitému nátlaku a politickým 
protestům proti přistěhovalcům přeci jen dochází. Bylo však zřejmé, že většina politiků, úřadů 
i občanů má k přistěhovalcům lidský přístup. Vyvinulo se odhodlání snížit počet obětí na 
životech při plavbě – některé odhady uvádějí, že zahyne až 50 % těch, kdo se o přeplutí 
pokusí.

3. Zdá se, že počty přistěhovalců  budou v dohledné budoucnosti pravděpodobně vysoké;
středisko Las Raices by mělo být uzavřeno a měla by být zřízena trvalejší zařízení. Na 
Tenerife, kde počet příchozích roste, se tábory zdály být přetížené, pokud jde o počet lidí, 
kteří v nich byli drženi, ale nevyskytl se žádný případ osob, které by v těchto táborech 
pobývaly dlouhodobě. Většina lidí je skutečně po 40 dnech přepravena do pevninského 
Španělska a podle španělských zákonů jsou běženci dále drženi pouhých 40 dní, než jim je 
doručen příkaz k vypovězení. Není však jasné, zda je tento příkaz vykonán a zda se tito lidé 
vrátí do své vlasti.

4. V táboře na Fuerteventuře, kam v minulosti přicházeli běženci ve velkém počtu, se 
vybavení střediska jevilo opotřebovanější, ale počet zadržených byl nižší. Celkově se zdálo, 
že úroveň zacházení v tomto střediska je poměrně slušná.

5. Delegace se domnívá, že situace nezletilých je skutečně naléhavý problém, jemuž 
Kanárské ostrovy čelí. Finančně jsou za ně odpovědné místní orgány, které souhlasily s tím, 
že budou pečovat o 250 nezletilých, dokud nedosáhnou 18 let – tedy věku, kdy by se měli 
vrátit do vlasti. Pro kanárské orgány to představuje značné výdaje. Delegace se domnívá, že 
EU musí nezletilým poskytovat odborné poradenství a podporu v celé EU. Možná bude 
potřeba dále zkoumat, jak nezletilé správně identifikovat. Jako zvláště významná byla 
zmíněna pomoc psychologů.

6. Delegace oceňuje úsilí, které španělská vláda vykonala při sledování moře a afrického 
pobřeží, aby pomohla zjišťovat lodě/vory a zachraňovat více lidí. Zabraňovat vyplutí lodí a 
zastavit výnosné podnikání převaděčů (ačkoli jen málo z těch, s nimiž jsme hovořili, byli 
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ochotni přiznat, že zaplatili převaděčům a uváděli, že přispěli na náklady za loď) by mělo být 
dalším krokem.

7. Delegace si je vědoma technických obtíží návratu, jelikož do Senegalu je provozováno 
tak málo letů a protože vyslání plného charterového letadla se ukázalo z hlediska vztahu 
k veřejnosti jako velmi neblahé. Země původu na navrácení svých státních příslušníků ne 
vždy spolupracují.

8. Delegace si je plně vědoma obtíží plynoucích z toho, že po 40 dnech zadržení jsou 
cizinci buď vyhoštěni ze země nebo propuštěni, a je na nich, aby po obdržení příkazu 
k vypovězení na pevnině sami nalezli způsob, jak se dostat domů. Vede to k nezákonné 
přítomnosti velkého počtu státních příslušníků třetích zemí na území Španělska.

9. Delegace vyjadřuje znepokojení nad účinností právní pomoci, která je přistěhovalcům 
poskytována. Delegace došla k závěru, že zejména na Fuerteventuře je běžencům  k dispozici 
jen malý počet právníků a ti navíc nejsou proškoleni v oblasti azylu a přistěhovalectví.

10. Delegace žádá španělskou vládu o zodpovězení těchto otázek:

- Mají přistěhovalci přistup k právnímu poradenství nejen při příchodu ale i později,
během svého pobytu ve střediscích? Dokáží se právní služby na ostrovech skutečně 
vypořádat se všemi těmito požadavky?

- Jak se postupuje v případě těch, kdo nepřijeli z Afriky?
- Delegaci bylo řečeno, že situace afrických žen, pokud jde o začlenění do společnosti, 

je těžší ve srovnání s ženami z Latinské Ameriky, a že se proto některé z nich uchylují 
k prostituci jako prostředku obživy. Co lze pro africké ženy, které přicházejí v dosti 
malém počtu, učinit?

- Španělské orgány jasně vyjádřily, že mají obtíže s identifikací nezletilých. Metoda 
používaná ve Španělsku spočívá ve zkoumání kostí, což není dost spolehlivé. Mají 
španělské orgány v úmyslu nalézt lepší způsob identifikace?

- Bude možné udělit nevládním organizacím přístup do středisek za jasnějších 
podmínek, které by platily ve všech střediscích na ostrovech?

- Bude možné zlepšit dostupnost telefonních služeb pro ty, kdo nemají peníze a nemohli 
se dosud spojit se svou rodinou?

- Přistěhovalci delegaci sdělili, že si nesmějí nechávat ani to málo peněž a majetku, 
které si přivezou. Je možné objasnit postup, jak se s tímto majetkem zachází?
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ANNEX
Brussels, 6 of June  2006

First Draft Programme/FINAL
Visit to Canary Islands 

Wednesday 7 June

11.00 h: Bus leaving from the EP to the airport
12.30 h: Flight from Brussels to Madrid (Flight IB 3203) 
14.50 h: Arrival in Madrid
16.55 h: Flight from Madrid to Tenerife Nord (Flight IB 958)
18.40 h: Arrival in Tenerife Nord

Free dinner

Night in Tenerife Puerto de la Cruz - Hotel Botanico:

Hotel Botánico
Avda. Richard J. Yeoward, 1
38400 Puerto de la Cruz
00 34 922 38 14 00

Thursday 8 June

07.30 h: Departure from the Hotel

9.30 h: Visit of the Centre "Acuartelamiento de las Raíces" en La Laguna (near of the Los 
Rodeos airport). Eventually, if the programme permits, visit to the Centre "Hoya 
Fría" (to be confirmed). Meeting with the Government representative in Tenerife, 
Sr. D. José Segura Clavell who will accompany the delegation to the Centres.

12.30 h: Meeting with the NGOs (Cruz Roja, Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR), Caritas, La Red Acoge, Médicos del Mundo y Movimiento por la Paz el 
Desarme y la Libertad (MPLD))

Subdelegación del Gobierno en Tenerife
Calle Méndez Núñez, 9
Santa Cruz de Tenerife
00 34 922 999 120/1/2

14.30 h: Lunch given by the Canarias Government

Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias
Bajo la presidencia del Consejero de Presidencia y Justicia, Sr. D. José Miguel 
Ruano León
Avda. José Manuel Guimerá, 1
Santa Cruz de Tenerife



PV\623483CS.doc 9/11 PE 376.380v02-00

CS CS

00 34 922 47 73 42

15.30 h: Meeting with Canarias Government

 Consejero de Presidencia
 Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias
 Avda. José Manuel Guimerá, 1
 Santa Cruz de Tenerife
00 34 922 47 73 42

17.15 h: Press conference (Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias - Sala de prensa 
de la Presidencia del Gobierno de Canarias).

19.00 h: Flight from Tenerife to Fuerteventura

19.50 h: Arrival at Fuerteventura

Night in Fuerteventura - Hotel Kempinski.

Hotel Kempinski
Avda. Grandes Playas
35660 Corralejo la Oliva
00 34 928 53 64 44  

Friday 9 June

9.00 h Departure from the Hotel Kempinski

9.30 h : Visit of the Centre "Matorral" 
Carretera General del Sur, km. 5
(Antiguo campamento de Valenzuela)
Puerto del Rosario
Fuerteventura

11.30 h: Visit of SIVE (Servicio de información y vigilancia 
exterior)

12:30 h: Dispositivo de atención de emergencia (simulation by the Red Cross Services)
Plaza de la Paz
Puerto del Rosario
.

14.00 h: Lunch given by the delegation with Sr. Presidente del Cabildo y Alcaldes de la isla.
Restaurante La Era
Casillas de Angel
Puerto del Rosario

16.00h: Meeting with the Cabildo Insular de Fuerteventura, Sr. D. Mario Cabrera González    
(Local Government)



PE 376.380v02-00 10/11 PV\623483CS.doc

CS

Calle Primero de Mayo, 39
35600 Puerto del Rosario
Fuerteventura
00 34 928 86 23 00.

17.00 h: Press conference at the Cabildo Insular de Fuerteventura 

20.20 h: Flight from Fuerteventura to Tenerife

21.10 h: Arrival in Tenerife North

22.00 h: Official dinner given at the Hotel Botanico given by Canarias Government: el 
Presidente del Gobierno de Canarias, Sr. D. Adán Martín Menis

Night in Tenerife - Hotel Botanico.

Hotel Botánico
Avda. Richard J. Yeoward, 1
38400 Puerto de la Cruz
00 34 922 38 14 00

Saturday 10 June 

11.25 h: Flights from Tenerife Nord to Madrid (Flight IB 967)
15.00 h: Arrival in Madrid
16.20 h: Flight from Madrid to Brussels (Flight IB 3202)
18.35 h: Arrival in Brussels.

Contact numbers for organisational details:

Cristina Castagnoli

cristina.castagnoli@europarl.europa.eu

Fernando Carbajo Ferrero
Head of the EP Information Office in Spain

fcarbajo@europarl.europa.eu

mailto:fcarbajo@europarl.europa.eu
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