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Predlog spremembe  1 

Filip Kaczmarek 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Razmere v Nigeriji 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

17. ostro obsoja sprejem osnutka zakona o 

prepovedi istospolne zakonske zveze, ki v 

razred kaznivih dejanj uvršča istospolno 

zvezo, podpiranje pravic lezbijk, gejev, 

biseksualcev in transseksualcev, 

ustvarjanje gejem prijaznega okolja ali 

izkazovanje čustev med dvema človekoma 

istega spola; poziva predsednika Nigerije, 

naj zato ne podpiše zakona, ki ga je sprejel 

predstavniški dom in s katerim bi lezbijke, 

geje, biseksualce in transseksualce, 

nigerijske ali tuje državljane, izpostavili 

nevarnosti nasilja in zapora; 

17. zelo obžaluje sprejem osnutka zakona o 

prepovedi istospolne zakonske zveze, ki v 

razred kaznivih dejanj uvršča istospolno 

zvezo, podpiranje pravic lezbijk, gejev, 

biseksualcev in transseksualcev, 

ustvarjanje gejem prijaznega okolja ali 

izkazovanje čustev med dvema človekoma 

istega spola; poziva predsednika Nigerije, 

naj zato ne podpiše zakona, ki ga je sprejel 

predstavniški dom in s katerim bi lezbijke, 

geje, biseksualce in transseksualce, 

nigerijske ali tuje državljane, izpostavili 

nevarnosti nasilja in zapora; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Filip Kaczmarek 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Razmere v Nigeriji 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

13. poziva, naj se bolj temeljito preučijo 

glavni vzroki za spopade, tudi socialne, 

gospodarske in etnične napetosti, ter se 

preprečijo presplošne in preveč preproste 

razlage, ki temeljijo le na veri, saj ne 

morejo biti podlaga za dolgoročno in trajno 

rešitev težav te regije; poziva nigerijsko 

vlado, naj skuša najti mirno rešitev z 

obravnavo temeljnih razlogov za spopade 

ter naj zagotovi pošten dostop do virov, 

trajnostni razvoj na regijski ravni ter 

razdelitev bogastva; 

13. poziva, naj se bolj temeljito preučijo 

glavni vzroki za spopade, tudi socialne, 

gospodarske in etnične napetosti, ter se 

preprečijo presplošne in preveč preproste 

razlage, ki temeljijo le na veri, saj ne 

morejo biti podlaga za dolgoročno in trajno 

rešitev težav te regije; poziva nigerijsko 

vlado, naj skuša najti mirno rešitev z 

obravnavo temeljnih razlogov za spopade 

ter naj zagotovi pošten dostop do virov, 

trajnostni razvoj na regijski ravni ter 

razdelitev prihodkov prek državnega 

proračuna; 

Or. en 

 

 

 


