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Amendamentul 1 
Cristian Dan Preda 
în numele Grupului PPE 
 

Propunere de rezoluție 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 
în numele Grupului PPE 

Măsurile în vederea incriminării persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și 
intersexuale (LGBTI)  

Propunere de rezoluție 
Considerentul D 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât la 17 decembrie 2013, statul 

nigerian a adoptat „Legea privind 
interzicerea căsătoriei între persoane de 

același sexˮ, care sancționează relațiile 
dintre persoanele de același sex cu până la 
14 ani de închisoare, iar persoanele care 

sunt martore ale unor relații homosexuale 
sau care gestionează baruri, organizații sau 
conduc reuniuni LGBT cu până la 10 ani 
de închisoare; 

 

D. întrucât, la 17 decembrie 2013, senatul 

nigerian a adoptat Legea privind 
interzicerea căsătoriei între persoane de 

același sex, care sancționează relațiile 
dintre persoanele de același sex cu până la 
14 ani de închisoare, iar persoanele care 

sunt martore ale unor căsătorii 
homosexuale sau care gestionează baruri și 
organizații sau conduc reuniuni LGBTI cu 
până la 10 ani de închisoare; întrucât 
proiectul de lege a fost promulgat de 
președintele Goodluck Jonathan în 
ianuarie 2014; 

 

Or. en 
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Amendamentul 2 
Cristian Dan Preda 
în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție 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 
în numele Grupului PPE 
Măsurile recente în vederea incriminării persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, 
transgen și intersexuale (LGBTI)  

Propunere de rezoluție 
Punctul 4 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. solicită președintelui Nigeriei să nu 
promulge „Legea privind interzicerea 

căsătoriei între persoane de același sexˮ și 
să abroge Secțiunile 214 și 217 din Codul 
Penal nigerian;  

4. își exprimă regretul față de adoptarea și 
promulgarea Legii privind interzicerea 

căsătoriei între persoane de același sex în 
Nigeria și solicită președintelui Nigeriei să 
abroge această lege, precum și Secțiunile 

214 și 217 din Codul penal nigerian; 

Or. en 

 
 


