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Amendement  1 

Filip Kaczmarek 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Nigeria 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

17. veroordeelt stellig de goedkeuring van 

het wettelijk verbod op het huwelijk tussen 

mensen van hetzelfde geslacht, dat het 

strafbaar maakt om een relatie met iemand 

van hetzelfde geslacht te onderhouden, de 

rechten van LGBTI te ondersteunen, een 

homovriendelijke ontmoetingsplaats te 

beheren of affectie te tonen voor een 

persoon van hetzelfde geslacht; roept de 

president van Nigeria daarom op de door 

het parlement goedgekeurde wet niet te 

ondertekenen, aangezien deze LGBTI – 

zowel Nigerianen als buitenlanders – zou 

blootstellen aan een ernstig risico op 

geweld en arrestatie; 

17. betreurt ten zeerste de goedkeuring van 

het wettelijk verbod op het huwelijk tussen 

mensen van hetzelfde geslacht, dat het 

strafbaar maakt om een relatie met iemand 

van hetzelfde geslacht te onderhouden, de 

rechten van LGBTI te ondersteunen, een 

homovriendelijke ontmoetingsplaats te 

beheren of affectie te tonen voor een 

persoon van hetzelfde geslacht; roept de 

president van Nigeria daarom op de door 

het parlement goedgekeurde wet niet te 

ondertekenen, aangezien deze LGBTI – 

zowel Nigerianen als buitenlanders – zou 

blootstellen aan een ernstig risico op 

geweld en arrestatie; 

Or. en 
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Amendement  2 

Filip Kaczmarek 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Nigeria 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

13. dringt aan op vollediger onderzoek naar 

de onderliggende oorzaken van het 

conflict, zoals sociale, economische en 

etnische spanningen, in plaats van te 

volstaan met vage en simplistische 

verklaringen op grond van alleen religie, 

die geen basis kunnen bieden voor een 

duurzame langetermijnoplossing voor de 

problemen in deze regio; roept de 

Nigeriaanse regering ertoe op zich in te 

zetten voor een vreedzame oplossing en de 

onderliggende oorzaken van het conflict 

aan te pakken door te zorgen voor een 

eerlijke toegang tot hulpbronnen, een 

duurzame ontwikkeling op regionaal 

niveau en een herverdeling van de 

rijkdom; 

13. dringt aan op vollediger onderzoek naar 

de onderliggende oorzaken van het 

conflict, zoals sociale, economische en 

etnische spanningen, in plaats van te 

volstaan met vage en simplistische 

verklaringen op grond van alleen religie, 

die geen basis kunnen bieden voor een 

duurzame langetermijnoplossing voor de 

problemen in deze regio; roept de 

Nigeriaanse regering ertoe op zich in te 

zetten voor een vreedzame oplossing en de 

onderliggende oorzaken van het conflict 

aan te pakken door te zorgen voor een 

eerlijke toegang tot hulpbronnen, een 

duurzame ontwikkeling op regionaal 

niveau en een inkomensherverdeling door 

de overheid; 

Or. en 

 

 


