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Alteração  1 

Filip Kaczmarek 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Situação na Nigéria 

Proposta de resolução comum 

N.º 17 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

17. Condena firmemente a adoção da lei 

sobre a proibição do casamento entre 

pessoas do mesmo sexo, que criminaliza as 

relações com pessoas do mesmo sexo, as 

manifestações de apoio dos direitos das 

pessoas LGBT, o funcionamento de 

espaços favoráveis aos homossexuais ou as 

manifestações de afeto entre duas pessoas 

do mesmo sexo;  insta, por conseguinte, o 

presidente da Nigéria a não assinar a lei 

aprovada pela Câmara dos Representantes, 

que colocaria as pessoas LGBT – nacionais 

da Nigéria ou não – em risco grave de 

serem vítimas de violência e prisão; 

17. Considera profundamente lamentável 

a adoção da lei sobre a proibição do 

casamento entre pessoas do mesmo sexo, 

que criminaliza as relações com pessoas do 

mesmo sexo, as manifestações de apoio 

dos direitos das pessoas LGBT, o 

funcionamento de espaços favoráveis aos 

homossexuais ou as manifestações de afeto 

entre duas pessoas do mesmo sexo;  insta, 

por conseguinte, o presidente da Nigéria a 

não assinar a lei aprovada pela Câmara dos 

Representantes, que colocaria as pessoas 

LGBT – nacionais da Nigéria ou não – em 

risco grave de serem vítimas de violência e 

prisão; 

Or. en 
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Alteração  2 

Filip Kaczmarek 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Situação na Nigéria 

Proposta de resolução comum 

N.º 13 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

13. Solicita que se leve a cabo um exame 

mais exaustivo sobre as causas profundas 

do conflito, incluindo as tensões sociais, 

económicas e étnicas, evitando explicações 

genéricas e simplistas baseadas unicamente 

na religião, que não podem oferecer a base 

para uma solução duradoura e de longo 

prazo dos problemas desta região; exorta o 

Governo nigeriano a desenvolver esforços 

com vista a uma solução pacífica, mediante 

uma abordagem das causas profundas do 

conflito, e a garantir o acesso equitativo 

aos recursos, o desenvolvimento 

sustentável a nível regional e a 

redistribuição da riqueza; 

13. Solicita que se leve a cabo um exame 

mais exaustivo sobre as causas profundas 

do conflito, incluindo as tensões sociais, 

económicas e étnicas, evitando explicações 

genéricas e simplistas baseadas unicamente 

na religião, que não podem oferecer a base 

para uma solução duradoura e de longo 

prazo dos problemas desta região; exorta o 

Governo nigeriano a desenvolver esforços 

com vista a uma solução pacífica, mediante 

uma abordagem das causas profundas do 

conflito, e a garantir o acesso equitativo 

aos recursos, o desenvolvimento 

sustentável a nível regional e a 

redistribuição de receitas através do 

orçamento do Estado; 

Or. en 

 

 


