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Grozījums Nr.  1 

Filip Kaczmarek 

PPE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Stāvoklis Nigērijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. stingri nosoda Viendzimuma laulību 
(aizlieguma) likuma pieĦemšanu, kas par 
noziegumu padara viendzimuma attiecības, 
atbalsta lesbiešu, geju, biseksuāĜu, 
transpersonu un interseksuāĜu 
cilvēktiesības, gejiem draudzīgu vietu 
darbību vai divu vienāda dzimuma cilvēku 
pieėeršanās un mīlestības izrādīšanu; 
aicina Nigērijas prezidentu tāpēc 
neparakstīt Pārstāvju palātas pieĦemto 
likumu, kas lesbietēm, gejiem, 
biseksuāĜiem, transpersonām un 
interseksuāĜiem – gan Nigērijas pilsoĦiem, 
gan ārvalstniekiem – rada nopietnus 
vardarbības un ieslodzījuma draudus, 

17. uzskata par dziĜi nožēlojamu 
Viendzimuma laulību (aizlieguma) likuma 
pieĦemšanu, kas par noziegumu padara 
viendzimuma attiecības, atbalsta lesbiešu, 
geju, biseksuāĜu, transpersonu un 
interseksuāĜu cilvēktiesības, gejiem 
draudzīgu vietu darbību vai divu vienāda 
dzimuma cilvēku pieėeršanās un mīlestības 
izrādīšanu; aicina Nigērijas prezidentu 
tāpēc neparakstīt Pārstāvju palātas 
pieĦemto likumu, kas lesbietēm, gejiem, 
biseksuāĜiem, transpersonām un 
interseksuāĜiem – gan Nigērijas pilsoĦiem, 
gan ārvalstniekiem – rada nopietnus 
vardarbības un ieslodzījuma draudus, 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Filip Kaczmarek 

PPE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Stāvoklis Nigērijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. prasa pilnīgāk izpētīt konflikta 
pamatcēloĦus, tostarp sociālo, ekonomisko 
un etnisko saspīlējumu, izvairoties no 
vispārīgiem un vienkāršotiem 
skaidrojumiem, pamatojoties tikai uz 
reliăiju, kas nevar dot pamatu ilgtermiĦa 
un stabilam problēmu risinājumam šajā 
reăionā; mudina Nigērijas valdību censties 
rast mierīgu risinājumu, novēršot konflikta 
pamatcēloni, un nodrošināt taisnīgu 
piekĜuvi resursiem, reăionu ilgtspējīgu 
attīstību un ieĦēmumu taisnīgu pārdali, 

13. prasa pilnīgāk izpētīt konflikta 
pamatcēloĦus, tostarp sociālo, ekonomisko 
un etnisko saspīlējumu, izvairoties no 
vispārīgiem un vienkāršotiem 
skaidrojumiem, pamatojoties tikai uz 
reliăiju, kas nevar dot pamatu ilgtermiĦa 
un stabilam problēmu risinājumam šajā 
reăionā; mudina Nigērijas valdību censties 
rast mierīgu risinājumu, novēršot konflikta 
pamatcēloni, un nodrošināt taisnīgu 
piekĜuvi resursiem, reăionu ilgtspējīgu 
attīstību un ieĦēmumu taisnīgu pārdali, 
izmantojot valsts budžetu, 

Or. en 

 
 
 


