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1. Visiidi raport

Kaheksaliikmeline parlamendisaadikute delegatsioon (vt lisatud nimekirja) külastas 
ajavahemikus 7.–10. juunini 2006 Hispaanias Kanaari saari Tenerifet ja Fuerteventurat, kus 
nendega liitus neli Hispaania parlamendisaadikut, kes olid juba kohal (vt sama nimekirja).
Visiidi eesmärk oli koguda teavet ja teha kohapeal kindlaks saartel varjupaigataotlejate ja 
sisserändajate vastuvõtmise ja keskuste olukord ning samas ka vahetada arvamusi kodanike 
esindajatega ja kõneleda valitusasutustega.
Kanaari saarte visiit järgnes sarnastele sõitudele Lampedusale, Ceutale ja Melillale, Pariisi ja 
Maltale ning sattus Kanaari saarte jaoks eriti raskele perioodile, kuna toimus massiline 
sisserändajate vool Aafrika rannikult.

Mõni päev pärast visiidi lõppu, 13. juunil, tuli Hispaania valitsuse esimene asepresident pr Maria 
Teresa FERNANDEZ DE LA VEGA Strasbourgi, et kohtuda kodanikuvabastuste, justiits- ja 
siseasjade (LIBE) komisjoniga ja pidada LIBE Kanaari saarte visiidi järelkõnelusi.

Delegatsioon keskendus visiidil kolmele keskusele, millest kaks asuvad Tenerifel (La Laguna 
keskus „Acuartelamiento de las Raíces” (Los Rodeose lennujaama lähedal) ja keskus „Hoya 
Fría”) ja üks Fuerteventural (keskus „Matorral” Carretera General del Sur – endine Valenzuela 
vangilaager).

Lisaks kohtus delegatsioon Kanaari saarte valitsuse presidendi hr Adan MARTIN MENISega, 
valitsuse delegaadiga Tenerifel hr Jose` SEGURA CLAVELLiga ning mitmete ametnike ja 
kohalike ametiasutuste esindajatega nii Tenerifelt kui ka Fuerteventuralt.
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Delegatsioon kohtus ka mitmete esindajatega erinevatest organisatsioonidest:
• Punane Rist
• CEAR (Hispaania põgenike abistamise komisjon)
• Caritas
• Red Acoge (immigrantidega tegelevate liitude ja organisatsioonide liit)
• Medicos del Mundo
• Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (liikumine rahu, desarmeerimise ja 

vabaduse eest).

Delegatsioon külastas ka SIVE (teabe ja välisseire süsteemi) operatiivpeakontorit Fuerteventural 
ja võttis osa Punase Risti korraldatud sisserändajate päästeoperatsiooni simulatsioonist.

Delegatsioon andis kaks pressikonverentsi. Visiiti kajastati meedias laialdaselt, muuhulgas 
ilmusid sellekohased esiküljeartiklid mitmes Kanaaride ajalehes.

2. Kohtumine Hispaania ametiasutustega

Delegatsioon kohtus Madridi valitsuse delegaadiga Tenerifel hr Jose` SEGURA CLAVELLiga.
Hr SEGURA selgitas, et tavaliselt tulevad inimesed Senegalist, mis asub Kanaari saartest umbes 
830 km kaugusel. Hispaania ametiasutused vastutavad seire eest miljoni ruutkilomeetri suurusel 
merealal Kanaari saarte rannikust kuni Aafrika rannikuni. Fuerteventurale on paadid põgenikega 
saabunud Senegalist, Marokost ja Mauritaaniast alates 1996. aastast. Nüüdseks, pärast 
koordineeritud tegevusega seatud piiranguid väljumistele Marokost, on tekkinud olukord, kus 
paadid saabuvad enamasti Senegalist, mistõttu sihtkohaks on pigem Tenerife kui Fuerteventura.
Fuerteventural kohtus delegatsioon Kanaari saarte valitsuse presidendi hr Adán MARTIN 
MENISega ja Fuerteventura saarevalitsuse presidendi hr Mario CABRERA GONZALEZega. Hr 
Cabrera sõnul on Fuerteventuralt viimase 12 aastaga läbi käinud rohkem kui 35 000 
sisserändajat. Peamiselt arutati alaealiste küsimust, mis kuulub saarevalitsuse pädevusse. Alates 
2000. aastast saabuvad sisserändajad ka koos lastega. Hispaania ametiasutuste arvates on 
alaealiste probleem kogu Euroopa probleem ja vajab laiemapõhjalist lahendust.

Hr MARTIN rõhutas koostöös välja töötatud arenguplaanide olulisust ja tegi kokkuvõtte 
erinevatest Kanaari saarte valitsuse rahastatud koostööprojektidest: rohkem kui 60 
koostööprojekti Maroko, Mauritaania, Senegali ja Capo Verdega koguväärtuses üle 8 miljoni 
euro.

Hr MARTIN mainis ka komisjoni teatist äärepoolseimate piirkondade tihedama partnerluse 
kohta1 ja rõhutas, kui oluline on „laiema naabruse” tegevuskava, mille eelarve on praegu liiga 
piiratud (ligikaudu 6–8 miljonit eurot kuueks aastaks). Ta juhtis tähelepanu ka peatsele 
kohtumisele Rabatis 10.–11. juulini ja 2006. aasta novembris toimuvale ÜRO 
immigratsioonifoorumile.

Hr MARTIN väljendas samuti oma soovi külastada Euroopa Parlamenti ja kohtuda ühiselt 
DEVE ja LIBE komisjonidega.

  
1 KOM(2004)343, 26.5.2004
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3. Kohtumine valitsusväliste organisatsioonidega

Enamik kohal viibinud valitsusväliseid organisatsioone kurtsid raskuste üle, millega nad 
põrkuvad keskustesse pääsemisel. Sugugi mitte kõigil valitsusvälistel organisatsioonidel ei ole 
ligipääsu keskustele; ligipääsutingimused erinevad keskuseti ega ole selgelt põhjendatud (näiteks 
CEAR võib külastada Gran Canaria keskusi, ainult sel nädalal Fuerteventura keskusi ja mitte 
ühtki Tenerife keskust, isegi mitte juhul, kui Hispaania valitsus selleks loa annab).
„Medicos del Mundo” esindaja kurtis selle üle, et raskelt haiged sisserändajad lastakse lihtsalt 
vabadusse ja „Medicos del Mundo” on ainus organisatsioon, kellel on lubatud neid aidata. 
Võimudelt olime kuulnud, et raskelt haiged saadetakse haiglasse. Ta lisas, et sisserändajatelt ei 
küsita nende ametlikku nõusolekut vereproovi võtmiseks.
Mõned valitsusvälised organisatsioonid avaldasid kahetsust varjupaigateemale spetsialiseerunud 
juristide puuduse üle.
Punane Rist teeb olulist tööd abistamisel esmastes päästeoperatsioonides ja esmasel 
vastuvõtmisel. Neil on mõned palgatöötajad, kuid suurem osa vabatahtlikke, kelle töölevõtmine 
muutub raskemaks.

4. Visiit halduskeskustesse

Isiku keskuses kinnipidamise kohta teeb otsuse uurimist läbi viiv kohtunik valitsusasutuse 
taotlusel 72 tunni jooksul. Igal juhul ei tohi keskuses viibimise aeg ületada 40 päeva, pärast mida 
peab kinnipeetava kas tagasi saatma või vabastama ja saatma lennukiga Hispaania mandrile.
Alaealisi ei peeta kinni ilma kohtuniku loata, millele järgneb sellesisuline protokoll peaprokuröri 
büroolt, ja juhul, kui samas keskuses viibivad vanemad või hooldajad avaldavad soovi, et nad 
alaealisega kokku jäetaks. Üldiselt hoitakse alaealisi eraldi ruumides koos Hispaania lastega. 
Meile öeldi, et lõimumine on keerukas, kui on liiga palju sisserännanud lapsi.

Praegu on 400 alaealist majutatud Tenerife kolme erinevasse keskusesse, milles on majutuskohti 
vaid 200. Neid haldab Punane Rist ja rahastab kohalik omavalitsus. 2005. aastal kulutas Tenerife 
saare valitsus sisserännanud alaealistele 6 miljonit eurot (iga alaealise kohta kulub aastas umbes 
30 000 eurot).

Suurem osa neis kolmes keskuses viibivatest inimestest tulevad paadiga Senegalist. 
Delegatsioonile jäi silma, et enamik keskuses viibivatest inimestest on sisserändajad pigem 
majanduslikel põhjustel kui varjupaigataotlejad, nii et kui ka mitmed ELi varjupaigadirektiivid 
on mõneti asjakohased, ei ole nad siiski antud probleemi juures peamised. Võimude kinnitusel 
tuleb viimasest 9000 saabujast ainult 15% sõdivatest riikidest, nagu näiteks Sierra Leonest või 
Côte d’Ivoire’ist.

Delegatsiooni küsitletud kohalike ametiasutuste esindajate sõnul on sisserändajatel väga raske 
tööd leida ja Kanaari saarte ühiskonda lõimuda. See kehtib eriti Saharast lõunasse jäävatest 
Aafrika riikidest tulevate inimeste kohta. La Laguna linnapea ütles delegatsioonile, et suurem 
osa Aafrika naisi võib pöörduda prostitutsiooni poole, kuna nende võimalused lõimumiseks on 
kehvemad kui Lõuna-Ameerikast tulevatel naistel, kes võivad hõlpsamini leida tööd hotellides 
või teistes turismiasutustes. Delegatsiooni liikmed ei mõistnud seda arvamust, arvestades, et kõik 
juhuslikud sisserändajad peavad Kanaari saartelt 40 päeva möödumisel lahkuma ja nad 
saadetakse kas tagasi kodumaale või Hispaania mandrile.
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A. Las Raicesi keskus

Keskuse tingimused

Las Raices on ajutine laager, mis avati 15. märtsil 2006, et majutada suurenenud arvu Tenerifele 
saabuvaid inimesi. Laager koosneb väga mitmest telgist. See on väidetavalt suurim selline laager 
Euroopas. See on meestelaager. Laager asub sõjaväetsoonis ja seda kontrollib sõjavägi. Laagris 
endas vastutab korra eest politsei, mitte sõjavägi. See ei ole CETI (sisserändajate ajutise 
vastuvõtu keskus) nagu Ceutal ja Melillal, kus sisserändajad saavad laagrist vabalt lahkuda. 
Tegemist on suletud laagriga, kuhu ajakirjanikke ei lubata.

Visiidi ajal oli keskuses 1339 inimest. Praegu on igasse telki paigutatud 16 inimest; neil on 
kolmekordsed narid. Meile öeldi, et hetkel kasutatakse kaht alumist aset magamiseks ja ülemist 
inimeste isiklike asjade hoidmiseks. Väljas asuvad keemilised WCd. Punasel Ristil on laagrile 
juurdepääs olemas.

Toitlustamine toimub kolm korda päevas ja laagri koristamine on väljastpoolt palgatud asutuse 
ülesanne; korraldatakse korrapäraseid sanitaarinspektsioone, kuid ei olnud selgelt mõistetav, kes 
selle eest vastutab.

Laager asub mäenõlval 800 meetri kõrgusel merepinnast, mistõttu on kevadel õhutemperatuur 
madal (kuni 5–8 kraadi) ja seetõttu on siinviibijatel väga külm. Ametiasutuste esindajate sõnul 
on keskmine laagris viibimise aeg 15–20 päeva. Sisserändajatel on võimalus arsti vastuvõtuks 
iga päev. 

Keskustes rääkisid delegatsiooni liikmed ametnike ja politseiasutuste esindajatega, kes 
vastutavad keskuste toimimise eest, ning ametnikega sõjaväeasutustest, kes andsid kohalikele 
omavalitsustele kasutada oma ruumid. Delegatsioonil oli võimalus rääkida ka 
õdede/meditsiinipersonaliga, kes vastutavad sisserändajate tervise kontrolli eest ja annavad 
esmast arstiabi.

Sisserändajate laagrisse saabumisel läbivad nad meditsiinilise kontrolli ja seejärel võtab 
meditsiinipersonal neilt kõigilt vereproovi. Keskuse arsti sõnul ei ole siiani keegi vereproovi 
andmisest keeldunud. Delegatsiooni küsitletud töötajate sõnade kohaselt on sisserändajad 
tavaliselt hea tervise juures. 3000 kontrollitud inimese hulgast põdes HIVi vaid 15. Levinuim 
haigus on B-hepatiit, mis on Saharast lõunasse jäävates maades endeemiline.

Teave sisserändajatelt endilt

Delegatsioonil oli võimalus intervjueerida mitmeid inimesi. Sisserändajad näisid keskuse 
elamistingimustega ja nende vastuvõtutingimustega rahul olevat: nad kinnitasid, et neid oli 
küsitletud ja nad said kasutada tõlgi abi. Kaebusi esitati ainult toidukoguste kohta: mõned 
sisserändajad ütlesid, et ei saa piisavalt süüa. Suurem osa delegatsiooni intervjueeritud 
sisserändajatest kaebas, et saabumisel võeti ära kõik nende isiklikud asjad (suurem osa rõivad 
konfiskeeriti viiruste kandmise ohu tõttu) ja et nad kandsid samu riideid kauem kui kolm nädalat. 
Sisserändajad kaebasid ka selle üle, et ei ole telefoni kasutamise võimalust ja telerit.

Mõned parlamendisaadikud kuulsid kaebusi umbes ainult ühelt valvurilt ja mõnelt 
kinnipeetavalt. Üldiselt kinnitasid kinnipeetavad delegatsioonile, et neid koheldakse hästi.
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Mõnedel sisserändajatel, kellega delegatsioon kõneles, ei näi olevat soovi varjupaika taotleda ja 
nad on ilmselgelt tulnud siia töötamise eesmärgil. Mõned väitsid, et neil oli soovitatud tulla ilma 
paberiteta.
Delegatsioon küsis sisserändajatelt nende ootuste kohta, nende reisiteekonna kohta, kelle nad 
olid maha jätnud (abikaasa, lapsed ja pereliikmed), miks nad olid tulnud jne.

Kõik sisserändajad ütlesid, et nad saabusid Kanaaridele väikese puust paadiga (cayuco), mille 
pardal oli umbes 80–90 inimest. Kõik väitsid ka, et nad olid „andnud oma panuse” paadi 
ehitamiskuludesse ja et reisi oli „omaalgatuslikult” korraldanud inimeste rühm. Nende panus 
võib olla kuni 150 000 CFAd. Kõik sisserändajad eitasid seda, et neid oleksid aidanud 
kaubitsejad. Nende sõnul on Senegalis väga tugev kalapüügitraditsioon ja et cayuco’d järgivad 
kalapaate. Meie kuuldu kohaselt oli keskmine teekonna pikkus 15 päeva.

Sisserändajate sõnul soovivad nad jõuda Hispaaniasse parema elu pärast; neil võib olla sugulasi 
ja sõpru, kes juba Hispaanias elavad. Nad ei soovi kodumaale naasta: nad sattusid võlgadesse, et 
maksta reisi eest Euroopasse, ja ütlesid, et nad „pigem surevad, kui lähevad tagasi”. On ilmne, et 
paljud pered müüvad kogu varanatukese, et investeerida ühe või kahe pereliikme mõnda Euroopa 
riiki saatmisesse.

B. Hoya Fria keskus

Keskuse tingimused

Hoya Fria on suletud keskus (CIE), mitte CETI, nii et laagris viibijatel ei ole võimalik sealt 
lahkuda. Keskus mahutab 248 inimest, kuid visiidi ajal oli seal 300 inimest, neist kolm naist ja 
neli alaealist koos oma perega. Keskuses on kaks tsooni: suurem tsoon meestele ja teine, 
väiksem, naistele ja lastele. Keskuse töö on hästi korraldatud. On mõned mugavused, näiteks 
telerituba, telefon, tuba, kus sisserändajad saavad kord päevas kohtuda sugulaste ja juristidega 
väljapoolt keskust (juristid määrab tavaliselt kohus), arstikabinet, võimalus osta sigarette, toitu ja 
jooke, telefonikaarte. Ühiselamu tüüpi hoonete uksed on öösel lukustatud, kuid tubade uksed 
mitte.

Teave sisserändajatelt endilt

Hoya Fria keskuses suhtlesime me sisserändajatega kõige vähem. Nad vaatasid telerit või seisid 
telefonijärjekorras ja delegatsioon ei soovinud neid nende tegemistes liigselt häirida. Mõned 
delegatsiooni liikmed rääkisid brasiilia tüdrukuga, kes tuli Madridist Kanaaridele, et mõni päev 
rannas veeta. Tema pass aegus ja nüüdseks on ta keskuses viibinud 32 päeva. Ta teab juba, et ta 
saadetakse tagasi Brasiiliasse San Paulosse.

C. El Matorrali keskus

Keskuse tingimused

Fuerteventura keskus El Matorral on Hispaania suurim, 1080 kohaga moodne keskus. Sellega 
asendati endine lennujaama keskus. Visiidi ajal viibis keskuses 977 inimest, suurem osa neist oli 
saabunud Saharast lõunasse jäävatest maadest. Meile öeldi, et võib tekkida vajadus ka teise 
keskuse järele. Keskus meenutab ehtsat vanglat, kuigi sisserändajatel on võimalik keskuses 
vabalt ringi liikuda.



PE 376.380v02-00 6/12 PV\623483ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Teave sisserändajatelt endilt

Sisserändajad näitasid mõnele delegatsiooni liikmele dokumente, tõestamaks, et neid on nende 
õigustest prantsuse ja hispaania keeles teavitatud, sealhulgas võimalusest varjupaika taotleda.
Nad kinnitasid, et enne keskusesse saabumist käisid nad tribunali ees, kus neil olid ka juristid ja 
tõlgid.
Sisserändajad ütlesid delegatsioonile, et nad teadsid paadiga Kanaaridele tulemisega seonduvaid 
ohte, kuid „olid valmis tooma ohvriks perekonna mahajätmise, sest neil ei ole kodumaal 
midagi”.
Nagu Las Raicesi keskuses, väljendasid sisserändajad ka siin tuska toidunappuse üle ja selle üle, 
et ruumid on väga päevinäinud. Suurem osa neist kurtis selle üle, et ei ole telereid. (See innustas 
delegatsiooni liikmeid annetama raha keskustele (siin ja Las Raices) kuue teleri ostmiseks, et 
sisserändajad saaksid vähemalt olla uudiste või maailmameistrivõistlustega kursis).

5. Järeldused

1. Massiline sisserändajate vool on Kanaari saartel tõsine probleem. Sellegipoolest tundub, 
et Hispaania ametivõimudel on olukord saabumiskohal kontrolli all, isegi hoolimata sellest, et 
suvel pidevalt saabuv sisserändajate tulv tingib äärmiselt pingelise olukorra.

2. Üldine mulje on see, et keskuste töö on hästi korraldatud ja keskused on puhtad ning 
vastavad kinnipeetavate põhilistele vajadustele. Hispaania võimud saavad selle väga keeruka 
olukorraga pädevalt hakkama.
Politsei teatas delegatsioonile uhkusega, et nende hinnangul ei esine Kanaari saartel 
sisserändajate suhtes mingisuguseid rassismiilminguid. Delegatsioonile öeldi, et sisserändajate 
vastu oli avaldatud meelt meedias ja oli olnud ka poliitilisi meeleavaldisi. Siiski oli selge, et 
lõviosa poliitikuid, võimuasutuste esindajaid ja inimesi lähenevad asjale humaanselt. On 
otsustatud vähendada paadipõgenike hukkumiste arvu – mõne hinnangu kohaselt sureb 50% 
neist, kes püüavad üle mere jõuda.

3. Kui selgub, et lähiajal püsib saabujate arv endiselt suur, tuleks Las Raicesi keskus 
sulgeda ja rajada paremad ja püsivamad hooned. Tenerifele saabub üha enam sisserändajaid ja 
seal viibivate inimeste arvu vaadates näivad keskused olevat ülekoormatud, kuid ei esinenud 
juhtusid, et inimesi oleks hoitud keskustes pikaajaliselt, jäi mulje, et enamik inimesi saadetakse 
40 päeva möödumisel Hispaania mandrile ja vastavalt Hispaania seadusandlusele hoitakse seal 
veel vaid täiendavad 40 päeva enne väljasaatmiskäsu saamist. Kas väljasaatmiskäsk ellu viiakse 
ja inimesed oma kodumaale naasevad, ei ole selge.

4. Fuerteventura laager, kuhu varem saabus arvukalt sisserändajaid, oli rohkem 
päevinäinud, kuid seal hoiti vähem inimesi ja üldine mulje laagrist oli ka see, et 
kohtlemisstandardid on suhteliselt head.

5. Delegatsioon leiab, et alaealiste olukord on Kanaari saartel tõesti kriitiline. Nendega 
seonduvat rahastab kohalik omavalitsus, mis on nõustunud hoolitsema 250 alaealise eest kuni 
nende 18aastaseks saamiseni – eeldatakse, et pärast seda naasevad nad kodumaale. See on 
Kanaaride võimudele märkimisväärne väljaminek. Delegatsioon leiab, et on vaja ELi-poolseid 
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asjatundjate nõuandeid ja toetust alaealistele kõikjal ELis. Võib-olla on vaja täpsemalt uurida, 
mismoodi alaealisi õigesti tuvastada. Eriti oluliseks peeti psühholoogilist tuge.

6. Delegatsioon hindab Hispaania valitsuse jõupingutusi mere ja Aafrika ranniku seirel, 
millega aidatakse leida rohkem paate/parvi ja tuua kaldale rohkem inimesi. Järgmiseks sammuks 
oleks paatide väljasõitmise ennetamine ja kaubitsejate tulusale ärile lõpu tegemine (kuigi 
vähesed neist, kellega kõnelesime, olid nõus tunnistama, et nad maksid smugeldajatele, mitte ei 
panustanud paadi ehitamise maksumusse).

7. Delegatsioon on teadlik tagasisaatmise tehnilistest probleemidest, mis on tingitud 
vähesest lendude arvust Senegali ja sellest, et täis tšarterlennuki tagasisaatmine osutus 
ebaõnnestunud avalike suhete korraldamiseks. Päritolumaad ei paku alati omapoolset koostööd.

8. Delegatsioonile on ka hästi teada probleem, et pärast 40päevast kinnipidamist saadetakse 
välismaalased kas maalt välja või vabastatakse ja jäetakse pärast mandril väljasaatmiskäsu 
väljaandmist omal käel kodumaale tagasi pöörduma. See toob kaasa suure arvu kolmandate 
riikide kodanike illegaalse viibimise Hispaania territooriumil.

9. Delegatsioon väljendab mõningast muret sisserändajatele pakutava õigusabi tõhususe üle. 
Delegatsioon mõistab, et eelkõige just Fuerteventural on sisserändajate teenistuses vaid piiratud 
arv juriste ja et need juristid ei ole spetsialiseerunud varjupaigataotlemise ja sisserände 
valdkonnale.

10. Delegatsioon palub Hispaania valitsuselt järgmisi selgitusi ja vastuseid:

- Kas sisserändajatel on võimalus saada juriidilist abi lisaks saabumisele ka hiljem, 
keskuses viibimise aja jooksul? Kas saarte õigusteenused suudavad tõesti neile 
nõudmistele vastu tulla?

- Kuidas käiakse ümber nendega, kes ei saabu Aafrikast?
- Delegatsioonile öeldi, et Aafrika naistel on keerukam lõimuda kui Ladina-Ameerikast 

tulevatel naistel ja seetõttu teenivad mõned neist elatist prostitutsiooniga. Mida saaks veel 
ära teha Aafrikast saabuvate naiste heaks, keda ei ole väga arvukalt?

- Hispaania võimud väljendasid selgelt raskusi alaealiste tuvastamisel. Hispaanias 
kasutatakse luuanalüüsi meetodit, mis aga tõstatab usaldusväärsuse küsimuse. Kas 
Hispaania võimudel on kavas leida parem moodus alaealiste tuvastamiseks?

- Kas on võimalik lubada valitsusvälistele organisatsioonidele juurdepääs keskustele 
selgematel tingimustel, mis kehtiksid ühtmoodi kõigis Kanaari saarte keskustes?

- Kas on võimalik parandada telefoni kasutamise võimalusi nende jaoks, kellel ei ole raha 
ja kes ei ole saanud oma perekonnaga ühendust võtta?

- Sisserändajad ütlesid delegatsioonile, et neilt võetakse ära see vähene, mis neile kuulub ja 
kogu kaasa võetud raha. Kas oleks võimalik täpsustada, mismoodi käiakse ümber 
nimetatud omandiga?



PE 376.380v02-00 8/12 PV\623483ET.doc
Freelance-tõlge

ET

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

Official delegation LIBE

1) Patrick GAUBERT (PPE) France, Vice -President LIBE,  
Head of Delegation

2) Ioannis VARVITSIOTIS (PPE) Greece
3) Martine ROURE (PSE) France
4) Wolfgang KREISSL-DORFLER (PSE) Allemagne
5) Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (ADLE) Pays-Bas
6) Jean LAMBERT (VERTS) Royaume-Uni
7) Giusto CATANIA (GUE) Italie
8) Johannes BLOKLAND (IND/DEM) Pays-Bas

Membres LIBE présents sur place (hors quota)

1) Agustin DIAZ DE MERA (PPE) Espagne
2) Fernando FERNANDEZ MARTIN (PPE) Espagne
3) Antonio MASIP HIDALGO (PSE) Espagne
3) Manuel MEDINAORTEGA (PSE) Espagne

LIBE  political advisors

1) Mercedes ALVARGONZALES (PPE)
2) Fabrizia PANZETTI (PSE)
3) Ottavio MARZOCCHI (ALDE)
4) Christine SIDENIUS (Greens)
5) Chiara TAMBURINI (GUE)
6) Jan Harm BOITEN (IND/DEM)

LIBE Secretariat

1) Cristina CASTAGNOLI
2) Lena VESTBERG

EP Office in Madrid

1) Fernando CARBAJO
2) Damián CASTANO
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Interpretors

Covering ES - FR - EN - IT

1) Francoise JOOSTENS
2) Marie-Claude LAURENT
3) Laura McMILLAN
4) Vladimir NAVARRO JEVTOVIC
5) Enrique QUIJANO
6) Olive RAYNER
7) Livia RIBOLDI
8) Annalisa VENTURI

List of NGOs

1) CROIX ROUGE
2) CEAR
3) CARITAS
4) RED ACOGE
5) MEDICOS DEL MUNDO
6) MOVIMENTO POR LA PAZ, DESARME Y LA LIBERTAD


