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15.1.2014 B7-0051/1 

Amendement  1 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 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 

namens de PPE-Fractie 

Recente stappen gericht op het criminaliseren van LGBTI-mensen 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de Nigeriaanse Senaat 

op 17 december 2013 een wet betreffende 

(een verbod op) huwelijken tussen 

personen van hetzelfde geslacht heeft 

goedgekeurd, waarmee personen die een 

relatie hebben met iemand van hetzelfde 

geslacht veroordeeld kunnen worden tot 

maximaal 14 jaar gevangenisstraf, en 

personen die getuige zijn van dergelijke 

relaties of die eigenaar zijn van een 

LGBTI-bar of organisaties of 

bijeenkomsten voor LGBTI opzetten 

veroordeeld kunnen worden tot maximaal 

10 jaar gevangenisstraf; 

D. overwegende dat de Nigeriaanse Senaat 

op 17 december 2013 een wet betreffende 

(een verbod op) huwelijken tussen 

personen van hetzelfde geslacht heeft 

goedgekeurd, waarmee personen die een 

relatie hebben met iemand van hetzelfde 

geslacht veroordeeld kunnen worden tot 

maximaal 14 jaar gevangenisstraf, en 

personen die getuige zijn van dergelijke 

relaties of die eigenaar zijn van een 

LGBTI-bar of organisaties of 

bijeenkomsten voor LGBTI opzetten 

veroordeeld kunnen worden tot maximaal 

10 jaar gevangenisstraf; overwegende dat 

deze wet in januari 2014 door de 

handtekening van President Goodluck 

Jonathan rechtskracht kreeg; 

Or. en 
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15.1.2014 B7-0051/2 

Amendement  2 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 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 

namens de PPE-Fractie 

Recente stappen gericht op het criminaliseren van LGBTI-mensen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. roept de president van Nigeria op om de 

wet betreffende (een verbod op) 

huwelijken tussen personen van hetzelfde 

geslacht niet te ondertekenen en de 

artikelen 214 en 217 van het Nigeriaanse 

wetboek van strafrecht in te trekken;  

4. betreurt dat in Nigeria de wet 

betreffende (een verbod op) huwelijken 

tussen personen van hetzelfde geslacht is 

goedgekeurd en kracht van wet heeft 

gekregen en dringt er bij de president van 

Nigeria op aan deze wet tezamen met de 

artikelen 214 en 217 van het Nigeriaanse 

wetboek van strafrecht in te trekken; 

Or. en 

 

 


