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D preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel a nigériai szenátus 2013. 

december 17-én elfogadta az „azonos 

nemőek házasságát tiltó törvénytervezetet”, 

amely 14 évig terjedı börtönbüntetéssel 

sújtja az azonos nemőek közötti 

kapcsolatot, és 10 évig terjedı 

szabadságvesztéssel az azonos nemőek 

közötti kapcsolat tanúit, illetve az LMBTI-

bárokat mőködtetı, és az LMBTI-

szervezeteket vagy -győléseket irányító 

személyeket; 

D. mivel a nigériai szenátus 2013. 

december 17-én elfogadta az „azonos 

nemőek házasságát tiltó törvénytervezetet”, 

amely 14 évig terjedı börtönbüntetéssel 

sújtja az azonos nemőek közötti 

kapcsolatot, és 10 évig terjedı 

szabadságvesztéssel az azonos nemőek 

közötti kapcsolat tanúit, illetve az LMBTI-

bárokat mőködtetı, és az LMBTI-

szervezeteket vagy -győléseket irányító 

személyeket; mivel a törvénytervezetet 

Goodluck Jonathan elnök 2014 

januárjában hatályba léptette; 
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4. kéri Nigéria elnökét, hogy ne léptesse 

hatályba az „azonos nemőek házasságát 

tiltó törvénytervezetet”, és helyezze 

hatályon kívül a nigériai büntetı 

törvénykönyv 214. és 217. szakaszát;  

4. elítéli, hogy Nigériában elfogadták és 

hatályba léptették az „azonos nemőek 

házasságát tiltó törvénytervezetet”, és kéri 

Nigéria elnökét, hogy helyezze hatályon 

kívül ezt a törvényt, valamint a nigériai 

büntetı törvénykönyv 214. és 217. 

szakaszát; 

Or. en 

 

 


