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Módosítás  1 

Filip Kaczmarek 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

A nigériai helyzet 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. határozottan elítéli az egynemőek 

házasságát megtiltó törvény elfogadását, 

ami bőncselekménnyé nyilvánítja az 

egynemőek kapcsolatát, az LMBT-

személyek jogainak támogatását, a 

melegbarát szórakozóhelyek mőködtetését 

vagy az azonos nemőek közötti érzelmek 

kinyilvánítását; felszólítja ezért a nigériai 

elnököt, hogy ne írja alá a képviselıház 

által elfogadott törvénytervezetet, amely 

mind a nigériai, mind a külföldi 

állampolgárságú LMBT-személyeket az 

erıszak és a letartóztatás komoly 

kockázatának tenné ki; 

17. rendkívül sajnálatosnak tartja az 

egynemőek házasságát megtiltó törvény 

elfogadását, ami bőncselekménnyé 

nyilvánítja az egynemőek kapcsolatát, az 

LMBT-személyek jogainak támogatását, a 

melegbarát szórakozóhelyek mőködtetését 

vagy az azonos nemőek közötti érzelmek 

kinyilvánítását; felszólítja ezért a nigériai 

elnököt, hogy ne írja alá a képviselıház 

által elfogadott törvénytervezetet, amely 

mind a nigériai, mind a külföldi 

állampolgárságú LMBT-személyeket az 

erıszak és a letartóztatás komoly 

kockázatának tenné ki; 

Or. en 
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Módosítás  2 

Filip Kaczmarek 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

A nigériai helyzet 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. felszólít a konfliktusok – köztük a 

társadalmi, gazdasági és etnikai 

feszültségek – gyökerének alaposabb 

feltárására, valamint a régió problémáira 

hosszú távú és tartós megoldást nem 

nyújtó, túlságosan általánosító és 

leegyszerősített, pusztán a valláson alapuló 

magyarázatok kerülésére; sürgeti a nigériai 

kormányt, hogy törekedjen békés, a 

konfliktus alapvetı okát kezelı 

megoldásra, valamint biztosítsa az 

erıforrásokhoz való egyenlı hozzáférést, a 

régiók fenntartható fejlıdését és a javak 

újraelosztását; 

13. felszólít a konfliktusok – köztük a 

társadalmi, gazdasági és etnikai 

feszültségek – gyökerének alaposabb 

feltárására, valamint a régió problémáira 

hosszú távú és tartós megoldást nem 

nyújtó, túlságosan általánosító és 

leegyszerősített, pusztán a valláson alapuló 

magyarázatok kerülésére; sürgeti a nigériai 

kormányt, hogy törekedjen békés, a 

konfliktus alapvetı okát kezelı 

megoldásra, valamint biztosítsa az 

erıforrásokhoz való egyenlı hozzáférést, a 

régiók fenntartható fejlıdését és a 

bevételek állami költségvetésen keresztül 

történı újraelosztását; 

Or. en 

 

 


