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Muudatusettepanek  1 

Filip Kaczmarek 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Nigeerias 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 17 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

17. taunib resoluutselt samasooliste abielu 

keelava seaduse vastuvõtmist, kuna samast 

soost inimeste suhe, homo-, bi-, trans- ja 

interseksuaalide õigusi toetav tegevus, 

geisõbraliku suhtluskoha pidamine või 

kahe samast soost inimese vahel 

kiindumuse näitamine on selle seaduse 

järgi kuriteod; palub Nigeeria presidendil 

see esindajatekojas vastu võetud seadus 

allkirjastamata jätta, kuna seadusega tekib 

tõsine oht, et homo-, bi-, trans- ja 

interseksuaalide – nii Nigeeria kodanike 

kui ka välismaalaste vastu võidakse 

kasutada vägivalda ja neid võidakse 

vangistada; 

17. peab ülimalt kahetsusväärseks 

samasooliste abielu keelava seaduse 

vastuvõtmist, kuna samast soost inimeste 

suhe, homo-, bi-, trans- ja interseksuaalide 

õigusi toetav tegevus, geisõbraliku 

suhtluskoha pidamine või kahe samast 

soost inimese vahel kiindumuse näitamine 

on selle seaduse järgi kuriteod; palub 

Nigeeria presidendil see esindajatekojas 

vastu võetud seadus allkirjastamata jätta, 

kuna seadusega tekib tõsine oht, et homo-, 

bi-, trans- ja interseksuaalide – nii Nigeeria 

kodanike kui ka välismaalaste vastu 

võidakse kasutada vägivalda ja neid 

võidakse vangistada; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Filip Kaczmarek 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Nigeerias 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

13. nõuab, et uuritaks põhjalikumalt 

konflikti sügavamaid põhjusi, sh 

sotsiaalseid, majanduslikke ja etnilisi 

pingeid, ning välditaks pelgalt religioonist 

lähtuvaid üldsõnalisi ja lihtsustatud 

seletusi, mida ei saa võtta aluseks selle 

piirkonna probleemidele pikaajalise ja 

püsiva lahenduse leidmisel; nõuab, et 

Nigeeria valitsus otsiks rahumeelset 

lahendust, tegeledes konflikti sügavamate 

põhjustega, ning tagaks õiglase 

juurdepääsu ressurssidele, jätkusuutliku 

arengu piirkondlikul tasandil ja rikkuse 

ümberjagamise; 

13. nõuab, et uuritaks põhjalikumalt 

konflikti sügavamaid põhjusi, sh 

sotsiaalseid, majanduslikke ja etnilisi 

pingeid, ning välditaks pelgalt religioonist 

lähtuvaid üldsõnalisi ja lihtsustatud 

seletusi, mida ei saa võtta aluseks selle 

piirkonna probleemidele pikaajalise ja 

püsiva lahenduse leidmisel; nõuab, et 

Nigeeria valitsus otsiks rahumeelset 

lahendust, tegeledes konflikti sügavamate 

põhjustega, ning tagaks õiglase 

juurdepääsu ressurssidele, jätkusuutliku 

arengu piirkondlikul tasandil ja tulude 

ümberjagamise riigieelarve kaudu; 

Or. en 

 

 


