
 

AM\942438SK.doc  PE515.888v01-00 }  

 PE515.889v01-00 }  

 PE515.890v01-00 }  

 PE515.894v01-00 }  

 PE515.897v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

3.7.2013  B7-0344/2013 }  

 B7-0345/2013 }  

 B7-0346/2013 }  

 B7-0350/2013 }  

 B7-0353/2013 } RC1/Am. 1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Filip Kaczmarek 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Situácia v Nigérii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. dôrazne odsudzuje prijatie návrhu 

zákona o zákaze uzatvárania manželstiev 

medzi osobami, rovnakého pohlavia, 

ktorým sa stáva zločinom vzťah s osobou 

rovnakého pohlavia, podporovanie práv 

osôb LGBT, prevádzkovanie miest 

tolerantných k homosexuálom alebo citové 

prejavy medzi osobami rovnakého 

pohlavia; preto vyzýva prezidenta Nigérie, 

aby nepodpísal zákon prijatý Snemovňou 

reprezentantov, ktorý by vystavil osoby 

LGBT – nigérijských občanov i cudzincov 

– vážnej hrozbe násilia a zadržania; 

17. považuje za veľmi poľutovaniahodné 

prijatie návrhu zákona o zákaze 

uzatvárania manželstiev medzi osobami 

rovnakého pohlavia, ktorým sa stáva 

zločinom vzťah s osobou rovnakého 

pohlavia, podporovanie práv osôb LGBT, 

prevádzkovanie miest tolerantných 

k homosexuálom alebo citové prejavy 

medzi osobami rovnakého pohlavia;  preto 

vyzýva prezidenta Nigérie, aby nepodpísal 

zákon prijatý Snemovňou reprezentantov, 

ktorý by vystavil osoby LGBT – 

nigérijských občanov i cudzincov – vážnej 

hrozbe násilia a zadržania; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Filip Kaczmarek 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Situácia v Nigérii 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. požaduje, aby sa dôkladnejšie 

preskúmali základné príčiny konfliktu 

vrátane sociálneho, ekonomického 

a etnického napätia a aby sa pritom 

nepoužívali všeobecné a zjednodušujúce 

vysvetlenia vychádzajúce iba z 

náboženského vyznania, ktoré nemôžu byť 

základom dlhodobého a trvalého riešenia 

problémov tohto regiónu; naliehavo žiada 

nigérijskú vládu, aby sa usilovala nájsť 

mierové riešenie tým, že bude riešiť 

základné príčiny konfliktu, a aby zaistila 

spravodlivý prístup k zdrojom, trvalo 

udržateľný rozvoj na regionálnej úrovni a 

prerozdelenie bohatstva; 

13. požaduje, aby sa dôkladnejšie 

preskúmali základné príčiny konfliktu 

vrátane sociálneho, ekonomického 

a etnického napätia a aby sa pritom 

nepoužívali všeobecné a zjednodušujúce 

vysvetlenia vychádzajúce iba z 

náboženského vyznania, ktoré nemôžu byť 

základom dlhodobého a trvalého riešenia 

problémov tohto regiónu; naliehavo žiada 

nigérijskú vládu, aby sa usilovala nájsť 

mierové riešenie tým, že bude riešiť 

základné príčiny konfliktu, a aby zaistila 

spravodlivý prístup k zdrojom, trvalo 

udržateľný rozvoj na regionálnej úrovni a 

prerozdelenie zdrojov prostredníctvom 

štátneho rozpočtu; 

Or. en 

 

 


