
9. Telefony zaufania dla dzieci w Europie (pisemne oświadczenie)

Oświadczenie pisemne nr 50/2005 złożone przez posłów Lissy Gröner, Genowefę Grabowską, Karin Riis-
Jørgensen, Gérarda Onestę i Vasco Graçę Mourę w sprawie telefonów zaufania dla dzieci w Europie zebrało
w dniu 15.12.2005 podpisy większości posłów do Parlamentu i w związku z tym zostanie zgodnie z art.
116 ust. 4 Regulaminu przekazane adresatom i opublikowane z podaniem nazwisk sygnatariuszy w „Tek-
stach przyjętych” z posiedzenia w dniu 17.01.2006 (P6_TA(2006)0009)

Głos zabrała Lissy Gröner.

10. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe organy niemieckie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Tobiasa Pflügera.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu, wniosek ten został przekazany komisji JURI.

11. Zmiana procedury

Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2005 r. Konferencja Przewodniczących postanowiła zastąpić udzielone w
dniu 30 czerwca 2005 r. pozwolenie na przygotowanie sprawozdania z inicjatywy własnej (zgodnie z art.
45 Regulaminu) w sprawie „ogrzewania i chłodzenia za pomocą odnawialnych źródeł energii” (pkt 11 pro-
tokołu z dnia 04.07.2005) udzielonym na podstawie art. 45 ust. 2 i art. 39 Regulaminu pozwoleniem na
przygotowanie sprawozdania legislacyjnego z inicjatywy własnej (inicjatywa zgodnie z art. 192 Traktatu
WE), z zastrzeżeniem niezbędnych modyfikacji w sprawozdaniu.

12. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji
i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 5 protokołu z dnia 13.12.2005)

12.1. Sytuacja praw człowieka w Tybecie i w Hong Kongu

Projekty rezolucji B6-0644/2005, B6-0657/2005, B6-0660/2005, B6-0664/2005 i B6-0667/2005

Glyn Ford, Eva Lichtenberger, Elizabeth Lynne i Thomas Mann przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy
ALDE, Gérard Onesta w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w
imieniu grupy IND/DEM, Philip Claeys niezrzeszony, i Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.1 protokołu z dnia 15.12.2005.
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