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Pozměňovací návrh  1 

Filip Kaczmarek 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Situace v Nigérii 

Společný návrh usnesení 

Bod 17 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. rozhodně odsuzuje přijetí zákona o 

zákazu manželství mezi osobami stejného 

pohlaví, který klasifikuje partnerské vztahy 

mezi stejným pohlavím jako trestný čin, 

stejně jako podporu práv osob LGBT, 

provozování podniku vstřícného k 

homosexuálům či  projevy náklonnosti 

mezi dvěma osobami stejného pohlaví; 

vyzývá proto nigerijského prezidenta, aby 

tento zákon schválený sněmovnou 

reprezentantů nepodepisoval, jelikož osoby 

LGBT, a to Nigerijci i cizinci, by následně 

čelili závažnému ohrožení násilím a 

uvězněním; 

17. vyjadřuje hluboké politování nad 

přijetím zákona o zákazu manželství mezi 

osobami stejného pohlaví, který klasifikuje 

partnerské vztahy mezi stejným pohlavím 

jako trestný čin, stejně jako podporu práv 

osob LGBT, provozování podniku 

vstřícného k homosexuálům či  projevy 

náklonnosti mezi dvěma osobami stejného 

pohlaví; vyzývá proto nigerijského 

prezidenta, aby tento zákon schválený 

sněmovnou reprezentantů nepodepisoval, 

jelikož osoby LGBT, a to Nigerijci i 

cizinci, by následně čelili závažnému 

ohrožení násilím a uvězněním; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Filip Kaczmarek 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Situace v Nigérii 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá k hlubšímu prozkoumání 

základních příčin konfliktu, včetně příčin 

sociálního, hospodářského a etnického 

napětí, a k tomu, aby se zamezilo obecným 

a zjednodušeným vysvětlením založeným 

pouze na náboženském vyznání, která 

nemohou tvořit základ dlouhodobého 

a trvalého řešení problémů tohoto regionu; 

naléhavě žádá nigerijskou vládu, aby 

usilovala o mírové řešení a zaměřila se 

přitom na hlavní příčiny konfliktu a 

zajistila spravedlivý přístup ke zdrojům, 

udržitelný rozvoj regionů a spravedlivé 

přerozdělování bohatství; 

13. vyzývá k hlubšímu prozkoumání 

základních příčin konfliktu, včetně příčin 

sociálního, hospodářského a etnického 

napětí, a k tomu, aby se zamezilo obecným 

a zjednodušeným vysvětlením založeným 

pouze na náboženském vyznání, která 

nemohou tvořit základ dlouhodobého 

a trvalého řešení problémů tohoto regionu; 

naléhavě žádá nigerijskou vládu, aby 

usilovala o mírové řešení a zaměřila se 

přitom na hlavní příčiny konfliktu a 

zajistila spravedlivý přístup ke zdrojům, 

udržitelný rozvoj regionů a spravedlivé 

přerozdělování příjmů prostřednictvím 

státního rozpočtu; 

Or. en 

 

 

 


