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15.1.2014 B7-0051/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Cristian Dan Preda 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Návrh uznesenia 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 

v mene poslaneckého klubu PPE 

Nedávne snahy trestnoprávne postihovať lesbičky, homosexuálov, bisexuálov, transrodové a 

intersexuálne osoby (LGBTI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže 17. decembra 2013 schválil 

nigérijský senát návrh zákona o zákaze 

manželstiev osôb rovnakého pohlavia, 

ktorý trestá vzťah medzi osobami 

rovnakého pohlavia odňatím slobody v 

trvaní najviac 14 rokov, svedkov 

manželstiev medzi osobami rovnakého 

pohlavia alebo osoby, ktoré prevádzkujú 

bary, vedú organizácie či usporiadajú 

podujatia pre LGBTI odňatím slobody v 

trvaní najviac 10 rokov; 

D. keďže 17. decembra 2013 schválil 

nigérijský senát návrh zákona o zákaze 

manželstiev osôb rovnakého pohlavia, 

ktorý trestá vzťah medzi osobami 

rovnakého pohlavia odňatím slobody v 

trvaní najviac 14 rokov, svedkov 

manželstiev medzi osobami rovnakého 

pohlavia alebo osoby, ktoré prevádzkujú 

bary, vedú organizácie či usporiadajú 

podujatia pre LGBTI odňatím slobody v 

trvaní najviac 10 rokov; keďže prezident 

Goodluck Jonathan tento návrh zákona v 

januári 2014 podpísal a tým uviedol do 

platnosti; 

Or. en 
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15.1.2014 B7-0051/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Cristian Dan Preda 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Návrh uznesenia 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 

v mene poslaneckého klubu PPE 

Nedávne snahy trestnoprávne postihovať lesbičky, homosexuálov, bisexuálov, transrodové a 

intersexuálne osoby (LGBTI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyzýva nigérijského prezidenta, aby 

nepodpísal návrh zákona o zákaze 

manželstiev osôb rovnakého pohlavia a aby 

zrušil oddiely 214 a 217 nigérijského 

trestného zákona;  

4. vyjadruje poľutovanie nad prijatím, 

podpísaním a uvedením do platnosti 

zákona o zákaze manželstiev osôb 

rovnakého pohlavia v Nigérii a vyzýva 

prezidenta Nigérie, aby tento zákon zrušil, 

a to aj s oddielmi 214 a 217 nigérijského 

trestného zákona; 

Or. en 

 

 


