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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 
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Muudatusettepanek  1 

Cristian Dan Preda 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 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 

fraktsiooni PPE nimel 

Viimasel ajal täheldatud lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste 

kriminaliseerimise ilmingud 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et Nigeeria senat võttis 17. 

detsembril 2013. aastal vastu samasooliste 

inimeste abiellumist keelava seaduse, mille 

kohaselt võib homoseksuaalses suhtes 

olevatele inimestele määrata kuni 14-

aastase vanglakaristuse ja isikutele, kes on 

olnud samasooliste inimeste suhete 

tunnistajaks või kes peavad LGBTI 

inimestele mõeldud baare, juhivad nende 

organisatsioone või korraldavad nende 

kogunemisi, kuni 10-aastase 

vanglakaristuse;  

D. arvestades, et Nigeeria senat võttis 17. 

detsembril 2013. aastal vastu samasooliste 

inimeste abiellumist keelava seaduse, mille 

kohaselt võib homoseksuaalses suhtes 

olevatele inimestele määrata kuni 14-

aastase vanglakaristuse ja isikutele, kes on 

olnud samasooliste inimeste suhete 

tunnistajaks või kes peavad LGBTI 

inimestele mõeldud baare, juhivad nende 

organisatsioone või korraldavad nende 

kogunemisi, kuni 10-aastase 

vanglakaristuse; arvestades, et 2014. aasta 

jaanuaris jõustas president Goodluck 

Jonathan selle seaduse oma allkirjaga; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 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 
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Viimasel ajal täheldatud lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste 

kriminaliseerimise ilmingud 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. kutsub Nigeeria presidenti üles 

samasooliste inimeste abiellumist keelavat 

seadust mitte jõustama ning tunnistama 

Nigeeria karistusseadustiku 214. ja 217. 

jaotise kehtetuks;  

4. peab kahetsusväärseks samast soost 

isikute abiellumist keelava seaduse 

vastuvõtmist ja jõustamist Nigeerias ja 

kutsub Nigeeria presidenti üles seda 

seadust ning Nigeeria karistusseadustiku 

214. ja 217. jaotist kehtetuks tunnistama; 

Or. en 

 


