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Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Nigērijā
(2013/2691(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 13. jūnija rezolūcijas par preses un plašsaziņas līdzekļu 
brīvību pasaulē1, 2012. gada 11. decembra rezolūciju par Digitālās brīvības stratēģiju ES 
ārpolitikā2, 2012. gada 5. jūlija rezolūciju par vardarbību pret lesbietēm3 un LGBT tiesībām 
Āfrikā UN 2012. gada rezolūciju par stāvokli Nigērijā4,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/Savienības augstās pārstāves ārlietās un 
drošības politikas jautājumos Catherine Ashton paziņojumus — 2012. gada 22. janvārī par 
bombardēšanu Kano, 2013. gada 11. martā par ķīlnieku nogalināšanu, 2013. gada 2. jūnijā 
par likumu Nigērijā, kas paredz sodīt par viendzimuma laulībām un sakariem, un 2013. gada 
25. jūnijā par eksekūcijām Nigērijā,

– ņemot vērā 2013. gada martā Abujā notikušo ES un Nigērijas dialogu par cilvēktiesībām, kā 
arī 2013. gada 16. maijā Briselē notikušo Nigērijas un ES ministru sanāksmi, kurās atzina, ka 
pretterorisma pasākumus ir nepieciešams līdzsvarot ar civiliedzīvotāju dzīvību zaudēšanu un 
publiskās infrastruktūras iznicināšanu,

– ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2013. gada maija sanāksmē 
Horsenā (Dānijā) pieņemto rezolūciju par stāvokli Nigērijā,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes vadlīnijas, lai veicinātu un aizsargātu lesbiešu, 
homoseksuāļu, biseksuāļu, transpersonu un starpdzimuma personu (LGBTI) tiesības,

– ņemot vērā 2000. gada Kotonū nolīgumu un tā 2005. un 2010. gadā pārskatītās versijas 
(pēdējo no minētajam versijām ratificēja 2010. gada 27. septembrī), un jo īpaši minētā 
nolīguma 8. un 9. pantu. kas attiecas uz politisko dialogu un cilvēktiesībām, demokrātiju un 
tiesiskumu,

– ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon 2013. gada 16. maija paziņojumu par  
ilgstošu vardarbību un drošības stāvokļa pasliktināšanos Nigērijas ziemeļaustrumos un 
2013. gada 22. aprīļa paziņojumu par daudzu iedzīvotāju nogalināšanu un māju iznīcināšanu  
sadursmēs starp militārajiem spēkiem un Boko Haram nemiernieku grupējumu Nigērijā,

– ņemot vērā ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos Navi Pillay 2013. gada 3. maija 
paziņojumu par vardarbīgajām 2013. gada aprīļa sadursmēm un atgādinot drošības aģentiem 
Nigērijā par cilvēktiesību ievērošanu un izvairīšanos no pārmērīgas spēka pielietošanas savās 
operācijās, kā arī 2013. gada 17. maija paziņojumu par Boko Haram nemiernieku grupējuma 
locekļu iespējamu sodīšanu par kara noziegumiem,

1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0274.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0470.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0299.
4 Pieņemtie teksti P7_TA(2012)0090.
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– ņemot vērā ANO Drošības padomes 2011. gada 27. decembra paziņojumu par  Boko Haram 
teroristiskās sektas uzbrukumiem Nigērijā,

– ņemot vērā ANO 1981. gada Deklarāciju par jebkādas uz reliģiju vai ticību balstītas 
neiecietības un diskriminācijas izskaušanu,

– ņemot vērā G8 ārlietu ministru 2012. gada 12. aprīļa paziņojumu par  ilgstošu vardarbību 
Nigērijā,

– ņemot vērā 2003. gada 16. maijā Nigērijā ratificēto Āfrikas Savienības Konvenciju par 
terorisma novēršanu un apkarošanu un tās papildprotokolu, ko Nigērija ratificēja 2008. gada 
22. decembrī,

– ņemot vēra Āfrikas Savienības komisāra miera un drošības jautājumos 2012. gada 14. jūlija 
paziņojumu, nosodot Boko Haram darbību un cilvēktiesību pārkāpumus, mudinot 
starptautisko sabiedrību atbalstīt Nigērijas pretošanos teroristiskajai sektai un uzsverot 
draudus, ko tā rada reģionālajai un starptautiskajai drošībai,

– ņemot vērā Gvinejas līča valstu un valdību vadītāju sammitu par jūras satiksmes drošību un 
drošumu, kas 2013. gada 24. jūnijā  notika Jaundē (Kamerūnā),

– ņemot vērā 1999. gada 29. maija pieņemto Nigērijas Federālās Republikas konstitūciju un jo 
īpaši IV nodaļas noteikumus par pamattiesību ievērošanu, tostarp tiesības uz dzīvību, tiesības 
tikt uzklausītam, tiesības uz cilvēka cieņas ievērošanu un vārda brīvības aizsardzība, preses 
brīvība, domas brīvība, apziņas un reliģijas brīvība,

– ņemot vērā 3. pantu Ženēvas konvencijā, ko Nigērija ratificēja 1961. gada 20. jūnijā, un tās 
II Protokolu, ko Nigērija ratificēja 1988. gada 10. oktobrī, un tajos abos nosaka starptautiskās 
tiesības attiecībā uz vietēja mēroga bruņotiem konfliktiem,

– ņemot vērā 1981. gada Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu, ko Nigērija ratificēja 
1983. gada 22. jūnijā,

– ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, ko 
Nigērija ratificēja 1993. gada 29. oktobrī,

– ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

– ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu,

A. tā kā Nigērijas prezidents Goodluck Jonathan 2013. gada 14. un 15. maijā pasludināja 
ārkārtas stāvokli Bomas, Jobes un Adamavas štatos, reaģējot uz Boko Haram darbību un 
mobilizējot papildus militāros spēkus;

B. tā kā 2013. gada aprīlī cīņā starp Nigērijas militārajiem spēkiem un Boko Haram karotājiem 
tika iznīcināta Bagas pilsētā un saskaņā ar kopienas vadītāju teikto tika iznīcinātas 
tūkstošiem māju, un nogalināti daudzi civiliedzīvotāji; tā kā jūlija beigās tiks pabeigta 
Nigērijas cilvēktiesību komisijas veikta neatkarīga izmeklēšana par Bagas slepkavībām;
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C. tā kā federālā valdība Boko Haram grupējumu ir klasificējusi saskaņā ar 2011. gada 
Terorisma novēršanas aktu, lai ļautu sodīt ikvienu indivīdu, kas varētu pārstāvēt vai sniegtu 
atbalstu šim grupējumam;

D. tā kā Boko Haram grupējums kopš 2009. gada ir atbildīgs par 4000 cilvēku nāvi; tā kā  ar 
Boko Haram saistītos vairāk nekā 80 uzbrukumos šogad ir nogalināti pāri par 700 nigēriešu, 
un šis grupējums saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu jaunāko ziņojumu ir klasificēts kā 
pasaulē otrā bīstamākā teroristu grupa; tā kā saistība starp Boko Haram un AQMI (Al Quaida 
islāma Magribā) rada nopietnus draudus mieram un drošībai plašākā Sāhelas reģionā un 
Rietumāfrikā kopumā; tā kā Boko Haram turpina uzbrukt valsts un drošības ierēdņiem, kā 
2013. gada 7. maija uzbrukumā cietuma teritorijai Bamā, un šajā uzbrukumā tika nogalināti 
55 cilvēki un 105 ieslodzītie tika palaisti brīvībā;

E. tā kā Cilvēktiesību uzraugs, Amnesty International, Starptautiskais brīvības nams un citas 
cilvēktiesību organizācijas ir dokumentējušas Boko Haram grupējuma iesaistīšanos 
uzbrukumos policijas iecirkņiem, militārajām iekārtām, baznīcām, skolām, lauku 
saimniecībām un bankām; tā kā Boko Haram grupējums ir paplašinājis uzbrukumus, par savu 
mērķi izvēloties civiliedzīvotājus, tostarp veicot divus uzbrukumus 2013. gada 16.un 
17. maijā skolām Borno un Jobē, un šajos uzbrukumos tika nogalināti 16 skolēni un 
2 skolotāji; tā kā šo uzbrukumu rezultātā vairāki tūkstoši bērnu ir bijuši spiesti pārtraukt 
izglītību; tā kā draudi civiliedzīvotājiem ir spieduši 19 000 lauksaimnieku pamest savas 
lauku saimniecības un pamest labības stādījumus, kas noved pie lauksamniecības ražības 
zaudējumiem un izraisa pārtikas trūkumu;

F. uzsverot pastiprinātas bažas par Boko Harem grupējuma lēmumu nolaupīt sievietes un bērnus 
savas vardarbīgās kara kampaņas ietvaros; tā kā dumpinieki Nigērijā ir nolaupījuši, veikuši 
uzbrukumus un nogalinājuši arī ārzemju viesstrādniekus;

G. tā kā ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs ir brīdinājis par bēgļu krīzi; tā kā pēdējās 
nedēļās Nigērijā ieradās apmēram 6000 nigēriešu un laikposma no 2013. gada 11. līdz 
13. jūnijam apmēram 3000 nigēriešu šķērsoja robežu un ieradās Kamerūnā; tā kā bēgļi šķērso 
arī Čadas robežu; tā kā cilvēku pārvietošanās apdraud trūcīgos vietējos pārtikas krājumus un 
ūdens resursiem, jo īpaši Nigērijā, kura cīnās ar sausuma gados izraisīto pārtikas trūkumu; tā 
kā nevienai no Nigērijas kaimiņvalstīm nav iespēju uzņemt  lielu skaitu cilvēku, kuri varētu 
tikt pārvietoti apmēra humanitārās krīzes gadījumā pēc masveida vardarbības;

H. tā kā Boko Haram turpina uzbrukt kristiešiem, mērenu uzskatu musulmaņiem un citiem 
reliģiskajiem grupējumiem, tos izstumjot no valsts ziemeļiem, kuros ir musulmaņu 
vairākums;

I. tā kā Nigērijas policija un militārie spēki, reaģējot uz Boko Haram grupējuma vardarbību, ir 
sagūstījuši un veikuši vairāku aizdomās turēto grupējuma locekļu ārpustiesas eksekūcijas, jo 
īpaši sagūstot jaunus vīriešus no ziemeļu ciematiem; tā kā Nigērijas policija un militārie 
spēki, reaģējot uz Boko Haram grupējuma vardarbību, ir sagūstījuši un veikuši vairāku 
aizdomās turēto grupējuma locekļu ārpustiesas eksekūcijas, jo īpaši sagūstot jaunus vīriešus 
no ziemeļu ciematiem; tā kā daudzi no šiem ieslodzītajiem ir turēti  ieslodzījumā bez 
tiesībām sarakstīties un bez apsūdzības vai tiesas un nereti necilvēciskos apstākļos, un tā kā 
daži ir fiziski iespaidoti, bet citi pazuduši bez vēsts vai miruši ieslodzījumā; tā kā daudzi no 
šiem ieslodzītajiem ir turēti  ieslodzījumā bez tiesībām sarakstīties un bez apsūdzības vai 
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tiesas un nereti necilvēciskos apstākļos, un tā kā daži ir fiziski iespaidoti, bet citi pazuduši 
bez vēsts vai miruši ieslodzījumā;  tā kā Nigērijas valdība  un armijas oficieri ir snieguši 
neuzticamus datus par cietušajiem civiliedzīvotājiem un mājam nodarīto kaitējumu; tā kā 
Nigērijas valdība  un armijas oficieri ir snieguši neuzticamus datus par cietušajiem 
civiliedzīvotājiem un mājam nodarīto kaitējumu; tā kā Cilvēktiesību uzraugs, Brīvības nams 
un citas cilvēktiesības organizācijas Nigērijas spēku reakciju ir raksturojušas kā  pastiprināti 
brutālu un nekritisku, atstājot iedzīvotāju ziņā nevienlīdzīgu pretošanos divu grupējumu 
vardarbīgajiem uzbrukumiem; tā kā Cilvēktiesību uzraugs, Brīvības nams un citas 
cilvēktiesības organizācijas Nigērijas spēku reakciju ir raksturojušas kā  pastiprināti brutālu 
un nekritisku, atstājot iedzīvotāju ziņā nevienlīdzīgu pretošanos divu grupējumu 
vardarbīgajiem uzbrukumiem;

J. tā kā ir apdraudēta brīvība izteikties un preses brīvība, jo tiek radīti arestu, iebiedēšanas 
vardarbības un pat nāves draudi tiem cilvēkiem, kuri ziņo par šādiem gadījumiem tādā veidā, 
ka kritizē Nigērijas varas iestādes; tā kā Boko Haram grupējums ir atkārtoti draudējis uzbrukt 
mediju grupām, kas sniegušas negatīvu informāciju par šo grupējumu;

K. pateicoties deklarācijai par ārkārtas stāvokli ziemeļaustrumu štatu lielās teritorijas daļas, 
kļuvušas nepieejams palīdzības aģentūrām, žurnālistiem un ziņotājiem;  tā kā valdība 
vairākās teritorijās ir slēgusi mobilā telefona sakaru pakalpojumus, lai pārtrauktu kaujinieku 
sazināšanos;

L. tā kā Nigērijas valdība nesen pārkāpusi septiņus gadus ilgušo nāvessodu moratoriju, Edo 
štatā izpildot nāvessodu četriem cietumniekiem, kurus notiesāja laikā, kad Nigērijā valdīja 
militārā diktatūra; tā kā 2013. gada 26. jūnijā ANO speciālais ziņotājs par ārpustiesas, tūlītēju  
vai patvaļīgu nāvessoda izpildīšanu Christof Heyns aicināja Nigērijas varas iestādes apturēt 
draudošo nāvessoda izpildīšanu piektajam ieslodzītajam; tā kā saskaņā ar cilvēktiesību 
organizāciju ziņojumiem Nigērijā 2012. gadā uz nāvi notiesāti 56 cilvēki, un tā kā apmēram 
1000 cilvēku valstī gaida nāvessoda izpildīšanu; 

M. tā kā Nigērijas Pārstāvju palāta 2013. gadā pieņēma Viendzimuma laulību (aizlieguma) 
likumu, kas paredz 14 gadu cietumsodu visiem, kas precas vai ir precējies ar tā paša 
dzimuma personu, to piemērojot ne tikai Nigērijas pilsoņiem, bet arī tūristiem, strādniekiem 
no ārvalstīm un diplomātiem, kā arī 10 gadu cietumsodu par tādu nevalstisko organizāciju, 
sabiedrisku pasākumu reģistrāciju vai rīkošanu, kas aizstāv lesbiešu, geju, biseksuāļu, 
transpersonu un interseksuāļu cilvēktiesības;

N. tā kā Nigērijas problēmas rada ekonomiskās attīstības trūkums un spriedzes pamatā ir gadu 
desmitiem ilgi veidojies tādu iedzimto grupu savstarpējais naids, kas cīnās par kontroli pār 
auglīgo lauksaimniecības zemi ar hausu valodā runājošiem ieceļotājiem un kolonizatoriem 
no islāmticīgās ziemeļdaļas; tā kā konfliktu saasina klimata pārmaiņas un tuksneša 
izplešanās; tā kā bruņotā konflikta eskalācija un pastāvīgās sociālās un ekonomiskās 
problēmas var izraisīt radikalizāciju, tostarp tādu islāma fundamentālistu grupu kā Boko 
Haram manipulācija un nostiprināšanās;

O. tā kā ES ir lielākais finanšu līdzekļu devējs Nigērijai, tā kā 2009. gada 12. novembrī Eiropas 
Komisija un Nigērijas federālā valdība parakstīja Nigērijas un ES valstu stratēģisko 
dokumentu un vienojās par valsts indikatīvo programmu 2008.–2013. gadam, saskaņā ar 
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kuru ES finansē projektus, kuru mērķi ir miera, drošības un cilvēktiesību veicināšana; tā kā 
ES kopējais palīdzības apjoms šajā laika periodā ir EUR 700 milj., no kuriem daļa novirzīta 
drošības situācijas risināšanai Nigērijas ziemeļu daļā, kas tur kļūst arvien problemātiskāka;

P. tā kā saskaņā ar pārskatītā Kotonū nolīguma 8. un 9. pantu ES uzņemas iesaistīties regulārā 
politiskā dialogā ar Nigēriju par cilvēktiesībām un demokrātijas principiem, tostarp par 
etnisko, reliģisko un rasu diskrimināciju;

Q. tā kā ANO augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Navi Pillay ir brīdinājis, ka 
Boko Haram uzbrukumi var būt noziegumi pret cilvēci; tā kā Starptautiskās krimināltiesas 
prokurore Fatou Bensouda 2012. gada jūlijā apmeklēja Abuju un viņas birojs 2012. gadā 
publicējis ziņojumu, kurā teikts, ka ir pietiekams pamats uzskatīt, ka Boko Haram pastrādātie 
nodarījumi ir noziegumi pret cilvēci;

R. tā kā Nigērija ir viena pasaules lielākajām naftas ieguves valstīm, taču aptuveni 60 % tās 
iedzīvotāju iztiek ar mazāk nekā vienu ASV dolāru dienā; tā kā miermīlīga konfliktu 
risināšana nozīmē arī taisnīgu piekļuvi resursiem un ieņēmumu taisnīgu pārdali, 

1. stingri nosoda vardarbības eskalāciju no Boko Haram  puses un nevainīgu cilvēku traģisko 
nāvi nemieru piemeklētajos Nigērijas reģionos un izsaka līdzjūtību tuviniekus zaudējušajiem 
un ievainotajiem; pauž bažas par pastāvīgo spriedzi, kurā kopienas ir gan vainīgie, gan 
cietušie;

2. aicina Nigērijas valdību garantēt drošību un savu iedzīvotāju aizsardzību pret Boko Haram 
vardarbību, atturēties no jauniem uzbrukumiem vai atriebības, ievērojot savas saistības 
attiecībā uz starptautiski atzītiem cilvēktiesību standartiem un ievērojot tiesiskumu; 

3. nosoda Nigērijas militāristus par nesamērīgu spēka lietošanu sadursmēs ar Boko Haram, 
īpaši uzbrukumos Bagai 2013. gada 16. un 17. aprīlī;

4. aicina valdību un visas iesaistītās puses atturēties no spēka lietošanas un mierīgiem 
līdzekļiem censties risināt reliģisko un etnisko grupu domstarpības Nigērijā; uzsver 
neatkarīgas, objektīvas un pieejamas tiesu sistēmas nozīmi, jo īpaši bruņotu konfliktu laikā, 
lai izbeigtu nesodāmību, nostiprinātu tiesiskumu un iedzīvotāju pamattiesību aizsardzību;

5. aicina Nigērijas valdību novērst konflikta tālāku eskalāciju, pievēršot īpašu uzmanību 
civiliedzīvotāju drošībai un labklājībai, atgādinot, ka mājokļu, infrastruktūras un 
lauksaimniecības zemju iznīcināšana un bojāšana konflikta laikā kaitē iedzīvotājiem;

6. aicina Nigērijas valdību un Boko Haram atzīt un ievērot preses un mediju brīvību un atļaut 
žurnālistiem un reportieriem piekļuvi frontes līnijai, jo presei un medijiem var būt svarīga 
loma atbildības nostiprināšanā un cilvēktiesību pārkāpumu dokumentēšanā;

7. Nosoda Nigērijas varas iestādes par nāvessoda izpildīšanu Daniel Nsofor par noziegumiem, 
ko viņš pastrādājis, nesasniedzot 18 gadu vecumu;  rekomendē varas iestādēm veikt 
pasākumus, kas nepieciešami, lai izpildītu ANO Konvencijas par bērna tiesībām noslēguma 
piezīmes par Nigēriju, jo īpaši bērna definīciju Nigērijas valsts tiesību aktos un valsts līmenī 
pilnībā ievērot Bērnu tiesību konvencijas pilnīgu ievērošanu, pārskatīt visas par 
noziegumiem, kas pastrādāti nesasniedzot 18 gadu vecumu, uz nāvi notiesātos lietas un valsts 
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tiesību aktos pasludina ārpus likuma nāvessodu visām personām, kas ir jaunākas par 
18 gadiem;

8. stingri nosoda nāvessoda izpildīšanu četriem ieslodzītajiem 2013. gada jūnijā; aicina 
Nigērijas varas iestādes ievērot saistības, kuras tās nesen uzņēmusies ES un Nigērijas dialogā 
par cilvēktiesībām, lai de facto saglabātu nāvessoda moratoriju, izdarot tās tiesību aktu 
grozījumus;

9. aicina Nigērijas valdību ar Eiropas Komisijas un UNICEF atbalstu paātrināt reformas 
saskaņā ar ANO Konvenciju par bērna tiesībām, jo īpaši attiecībā uz bērnu tiesībām un 
dzimšanas reģistrācijas sistēmām; iesaka Nigērijai turpināt un nostiprināt tās pūliņus, lai 
nodrošinātu obligātu visu bērnu dzimšanas reģistrāciju bez maksas un paaugstināt 
sabiedrības izpratni par dzimšanas reģistrāciju un esošajiem likumiem;

10. atzīst, ka mobilā telefona sakari ir kaujiniekiem svarīgs saziņas līdzeklis, tomēr aicina 
Nigērijas valdību nebloķēt visu tīklu, jo tādējādi iespējas sazināties tiek liegtas arī 
iedzīvotājiem;

11. uzsver reģionālās sadarbības nozīmi cīņā ar draudiem, ko rada Boko Haram un AQMI sakari; 
mudina reģiona valstis padziļināt savstarpējo sadarbību, tostarp ar Sahelas valstīm, lai 
novērstu sinerģiju veidošanos starp Boko Haram un AQMI, un Kustība par vienotību un 
džihādu Rietumāfrikā (MUJAO); aicina ES institūcijas un dalībvalstis, kā arī, ANO, Āfrikas 
Savienību un Rietumāfrikas valstu ekonomikas savienību (ECOWAS) atbalstīt šādus 
reģionālos centienus un novērst terorisma draudus, vieglā bruņojuma un pārrobežu 
noziedzības izplatīšanos;

12. ar bažām atzīmē augošos pirātisma draudus Gvinejas līcī un nepieciešamību pēc labāk 
koordinētas rīcības; atzinīgi šajā sakarā novērtē reģionālos centienus risināt pirātisma 
problēmu Gvinejas līča valstu un valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksmē par drošību un 
drošību jūrā, kas 2013. gada 24. jūnijā notika Jaundē (Kamerūnā);

13. prasa pilnīgāk izpētīt konflikta pamatcēloņus, tostarp sociālo, ekonomisko un etnisko 
saspīlējumu, izvairoties no vispārīgiem un vienkāršotiem skaidrojumiem, pamatojoties tikai 
uz reliģiju, kas nevar dot pamatu ilgtermiņa un stabilam problēmu risinājumam šajā reģionā; 
mudina Nigērijas valdību censties rast mierīgu risinājumu, novēršot konflikta pamatcēloni, 
un nodrošināt taisnīgu piekļuvi resursiem, reģionu ilgtspējīgu attīstību un ieņēmumu taisnīgu 
pārdali;

14. prasa veikt cilvēktiesību pārkāpumu neatkarīgu izmeklēšanu un nodot tiesai par to izdarīšanu 
atbildīgās personas saskaņā ar starptautiskajiem standartiem par taisnīgu tiesu;

15. pauž bažas, ka konflikta eskalācija Nigērijā vēl vairāk saasinās bēgļu krīzi kaimiņvalstīs 
Nigērā un Kamerūnā;  aicina Nigērijas valdības amatpersonas iesaistīties sarunās ar 
kaimiņvalstīm, lai koordinētu reaģēšanas pasākumus uz bēgļu pieplūdumu;

16. aicina priekšsēdētāja vietnieci Savienības augsto pārstāvi Catherine Ashton mudināt 
Nigērijas valdību tās veiktajās pretterorisma operācijās ievērot cilvēktiesības; pauž gatavību 
uzmanīgi sekot situācijas attīstībai Nigērijā un ierosina ierobežojošus pasākumus gadījumam, 
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ja netiks ievērots Kotonū Nolīgums un jo īpaši tā 8. un 9. pants; situācijai sekot lūdz arī 
Komisiju;

17. stingri nosoda Viendzimuma laulību (aizlieguma) likuma pieņemšanu, kas par noziegumu 
padara viendzimuma attiecības, atbalsta lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un 
interseksuāļu cilvēktiesības, gejiem draudzīgu vietu darbību vai divu vienāda dzimuma 
cilvēku pieķeršanās un mīlestības izrādīšanu; aicina Nigērijas prezidentu tāpēc neparakstīt 
Pārstāvju palātas pieņemto likumu, kas lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem, transpersonām un 
interseksuāļiem – gan Nigērijas pilsoņiem, gan ārvalstniekiem – rada nopietnus vardarbības 
un ieslodzījuma draudus;

18. apsveic šajā sakarā Eiropas Savienības Padomi ar nesen pieņemtajām pamatnostādnēm par 
lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) visu cilvēktiesību 
ievērošanas sekmēšanu un aizsardzību un aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu un EU 
delegāciju Nigērijā pilnībā ievērot šīs rekomendācijas, jo īpaši, lai Nigērijas varas iestādes 
rosinātu dekriminalizēt homoseksualitāti un aizsargāt LGBTI un viņu aizstāvju 
cilvēktiesības;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja 
vietniecei un Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, 
dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Nigērijas federālajai valdībai, Āfrikas Savienības un 
ECOWAS institūcijām, ANO Ģenerālsekretāram, ANO Ģenerālajai Asamblejai, ĀKK un ES 
Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem un Panāfrikas parlamentam.


