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Amendamentul 1 

Filip Kaczmarek 
în numele Grupului PPE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Situația din Nigeria 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 17 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

17. condamnă ferm adoptarea legii care 
interzice căsătoria între persoane de același 
gen, care încriminează relațiile dintre 

persoane de același sex, sprijină drepturile 
persoanelor LGTB, organizează întâlniri cu 
o atitudine binevoitoare față de 

homosexuali sau manifestă afecțiune între 
două persoane de același sex; îi solicită, 
prin urmare, Președintelui Nigeriei să nu 
semneze proiectul de lege votat în Camera 
reprezentanților, care ar expune persoanele 

LGTB, resortisanți nigerieni și străini 
deopotrivă, la grave riscuri implicând 
violența și la arestări; 

17. consideră că adoptarea legii care 
interzice căsătoria între persoane de același 
gen, care încriminează relațiile dintre 

persoane de același sex este profund 
regretabilă, sprijină drepturile persoanelor 
LGTB, organizează întâlniri cu o atitudine 

binevoitoare față de homosexuali sau 
manifestă afecțiune între două persoane de 
același sex; îi solicită, prin urmare, 
Președintelui Nigeriei să nu semneze 
proiectul de lege votat în Camera 

reprezentanților, care ar expune persoanele 
LGTB, resortisanți nigerieni și străini 
deopotrivă, la grave riscuri implicând 

violența și la arestări; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Filip Kaczmarek 

în numele Grupului PPE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Situația din Nigeria 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

13. solicită să se examineze mai complet 
cauzele profunde ale conflictului, inclusiv 

tensiunile sociale, economice și etnice, 
evitându-se explicațiile cvasi-generale și 
simpliste bazate exclusiv pe religie, care nu 

pot constitui baza unei soluții durabile și pe 
termen lung la problemele regiunii; 
îndeamnă guvernul nigerian să depună 
eforturi pentru găsirea unei soluții pașnice, 
abordând cauzele aflate la rădăcina 

conflictului și să asigure accesul echitabil 
la resurse, dezvoltarea sustenabilă a 
regiunilor și redistribuirea bogăției; 

13. solicită să se examineze mai complet 
cauzele profunde ale conflictului, inclusiv 

tensiunile sociale, economice și etnice, 
evitându-se explicațiile cvasi-generale și 
simpliste bazate exclusiv pe religie, care nu 

pot constitui baza unei soluții durabile și pe 
termen lung la problemele regiunii; 
îndeamnă guvernul nigerian să depună 
eforturi pentru găsirea unei soluții pașnice, 
abordând cauzele aflate la rădăcina 

conflictului și să asigure accesul echitabil 
la resurse, dezvoltarea sustenabilă a 
regiunilor și redistribuirea veniturilor prin 
intermediul bugetului de stat; 

Or. en 

 
 


