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15. 1. 2014 B7-0051/1 

Pozměňovací návrh  1 

Cristian Dan Preda 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B7-0051/2014 

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, 

Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Seán Kelly, 

Bogusław Sonik 
za skupinu PPE 

Nedávné kroky zaměřené na kriminalizaci LGBTI osob 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že dne 17. prosince 

2013 přijal nigerijský senát zákon o 

(zákazu) sňatku osob stejného pohlaví 

(Same-Sex Marriage (Prohibition) Bill), 

který trestá vztahy mezi osobami stejného 

pohlaví až 14 lety odnětí svobody a ty, 

kteří věděli o vztahu osob stejného pohlaví, 

nebo ty, kteří provozují podniky, kde se 

scházejí LGBTI, řídí organizace nebo 

pořádají setkání, až 10 lety odnětí svobody; 

D. vzhledem k tomu, že dne 17. prosince 

2013 přijal nigerijský senát zákon o 

(zákazu) sňatku osob stejného pohlaví 

(Same-Sex Marriage (Prohibition) Bill), 

který trestá vztahy mezi osobami stejného 

pohlaví až 14 lety odnětí svobody a ty, 

kteří věděli o vztahu osob stejného pohlaví, 

nebo ty, kteří provozují podniky, kde se 

scházejí LGBTI, řídí organizace nebo 

pořádají setkání, až 10 lety odnětí svobody; 

vzhledem k tomu, že tento zákon podepsal 

a uvedl jej tak v platnost prezident 

Goodluck Jonathan v lednu 2014; 

Or. en 
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15. 1. 2014 B7-0051/2 

Pozměňovací návrh  2 

Cristian Dan Preda 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B7-0051/2014 

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, 

Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Seán Kelly, 

Bogusław Sonik 

za skupinu PPE 

Nedávné kroky zaměřené na kriminalizaci LGBTI osob 

Návrh usnesení 

Bod 4 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vyzývá prezidenta Nigérie, aby upustil 

od schválení „zákona o (zákazu) sňatku 

osob stejného pohlaví“ a zrušil oddíly 214 

a 217 nigerijského trestního zákoníku; 

4. vyjadřuje politování nad přijetím, 

podepsáním a uvedením v platnost 

„zákona o (zákazu) sňatku osob stejného 

pohlaví“ v Nigérii a vyzývá prezidenta 

Nigérie, aby tento zákon zrušil, a to spolu 

s oddíly 214 a 217 nigerijského trestního 

zákoníku; 

Or. en 

 

 


