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B9-0079/2020

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Lei indiana de Cidadania (alterada), 2019
(2020/2519(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Carta das Nações Unidas,

– Tendo em conta o artigo 15.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH),

– Tendo em conta o artigo 21.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta a Resolução 91 (1951) do Conselho de Segurança das Nações Unidas 
sobre Caxemira,

– Tendo em conta o relatório de 2019 das Nações Unidas sobre Caxemira,

– Tendo em conta o plano de ação conjunta da Parceria Estratégica Índia-UE, assinado 
em novembro de 2005, e o diálogo temático UE-Índia sobre os direitos humanos,

– Tendo em conta a Declaração da Reunião de Alto Nível da Assembleia Geral das 
Nações Unidas sobre o Estado de direito a nível nacional e internacional e a Resolução 
aprovada pela Assembleia Geral em 30 de novembro de 2012 (A/RES/67/1),

– Tendo em conta o artigo 132.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que, desde que o Partido Bharatiya Janata (BJP) venceu as eleições gerais 
de maio de 2019 e o primeiro-ministro Narendra Modi foi empossado para um segundo 
mandato, o Governo da Índia reforçou a sua orientação nacionalista, discriminando, 
assediando e movendo ações judiciais contra as minorias nacionais e religiosas e 
silenciando a oposição, os grupos de defesa dos direitos humanos, os defensores dos 
direitos humanos e os jornalistas que criticam o governo;

B. Considerando que, em agosto de 2019, o governo revogou o estatuto constitucional 
especial do Estado de Jammu e Caxemira, dividindo-o em dois territórios distintos com 
governo federal; que o governo enviou mais tropas para a região, encerrou a Internet e 
os telefones e colocou milhares de pessoas em detenção preventiva, nomeadamente os 
líderes eleitos, resultando em condenação a nível internacional;

C. Considerando que as resoluções do Conselho de Segurança que exigem a realização de 
um referendo que permita aos cidadãos de Caxemira determinar o futuro estatuto do seu 
país nunca foram aplicadas;

D. Considerando que a Lei de Cidadania (alterada), 2019 (CAA - Citizenship Amendment 
Act), foi aprovada pelo Parlamento da Índia, em 11 de dezembro de 2019, alterando a 
Lei de Cidadania de 1955, a fim de permitir a obtenção de cidadania indiana pelos 
membros das minorias religiosas hindu, sikh, budista, jain, parsi e cristã que fugiram à 
perseguição no Paquistão, no Bangladeche e no Afeganistão antes de dezembro de 
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2014; que a CAA deixa de fora os muçulmanos e outros elementos desses países, bem 
como os refugiados tâmil do Sri Lanca, os Rohingya de Mianmar e os refugiados 
budistas do Tibete; que esta alteração introduz, pela primeira vez, a religião como 
critério de cidadania na legislação indiana em matéria de nacionalidade; que esta 
alteração viola a natureza secular da Constituição da Índia;

E. Considerando que a CAA viola as obrigações internacionais da Índia de impedir a 
privação da cidadania com base na raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica, 
tal como consagrado no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP) 
e em outros tratados relativos aos direitos humanos; que a CAA viola claramente o 
artigo 15.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), segundo o qual 
todas as pessoas têm direito à nacionalidade e ninguém pode ser arbitrariamente privado 
da sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade; que o Gabinete do Alto 
Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos qualificou a CAA como 
fundamentalmente discriminatória, acrescentando que, embora o objetivo da Índia de 
proteção dos grupos perseguidos seja de congratular, tal deve ser conseguido através de 
um sistema nacional de asilo robusto e não discriminatório;

F. Considerando que todos os Estados são obrigados a respeitar os direitos humanos de 
todas as pessoas sem distinção; que o vínculo jurídico de um indivíduo a um 
determinado Estado através da cidadania continua a ser, na prática, um pré-requisito 
essencial para o usufruto e a proteção de todos os direitos humanos;

G. Considerando que, tal como afirmado na Declaração da Reunião de Alto Nível da 
Assembleia Geral sobre o Estado de direito a nível nacional e internacional e a 
Resolução aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 30 de novembro de 
2012, todas as pessoas, instituições e entidades, públicas e privadas, incluindo o próprio 
Estado, respondem perante leis justas e equitativas e têm direito, sem qualquer 
discriminação, à mesma proteção perante a lei;

H. Considerando que a CAA assinala uma mudança perigosa na forma como a cidadania 
será determinada na Índia e criará a maior crise de apatridia no mundo, bem como um 
enorme sofrimento humano;

I. Considerando que a adoção da legislação provocou manifestações em larga escala na 
Índia; que foram realizadas enormes manifestações na capital, em Deli, bem como em 
Mumbai, Kolkata, Bangalore e Hyderabad; que a CAA reacendeu as hostilidades 
antigas na Tripura; que Assam, Uttar Pradesh e outros Estados do nordeste registaram 
manifestações violentas contra a CAA por receio de que a concessão de cidadania 
indiana a refugiados e a imigrantes provoque a perda dos seus direitos políticos, da sua 
cultura e dos seus direitos fundiários e motive mais migração do Bangladeche; que 
manifestantes exigiram que a cidadania indiana seja concedida a refugiados 
muçulmanos e a imigrantes;

J. Considerando que manifestantes em toda a Índia criticaram a nova lei por ser 
inconstitucional ao discriminar contra muçulmanos; que os cidadãos exigem que a 
alteração à lei seja suprimida e que o Registo Nacional de Cidadania não seja 
implementado a nível nacional; que os cidadãos estão preocupados com o facto de os 
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cidadãos muçulmanos da Índia poderem ficar apátridas e ser colocados em campos de 
detenção; que os manifestantes condenaram o autoritarismo do Governo indiano, a 
repressão policial nas universidades e a repressão das manifestações:

K. Considerando que a resposta do Governo da Índia às manifestações incluiu a imposição 
de um recolher obrigatório, o encerramento dos serviços de Internet, a detenção de 
ativistas dos direitos humanos e alegados atos de tortura;

L. Considerando que, em vez de dar resposta às preocupações, de propor medidas 
corretivas, de apelar às forças de segurança que atuem com contenção e de assegurar a 
responsabilização, muitos líderes governamentais têm optado por desacreditar, censurar 
e ameaçar os manifestantes;

M. Considerando que as manifestações resultaram na morte de vários participantes, em 
feridos do lado dos manifestantes e das forças policiais e em danos a propriedade 
pública e privada; que vários governos estatais detiveram os que se manifestavam 
contra a CAA ou lhes impuseram ordens de proibição ao abrigo dos artigos 144.º e 149.º 
do Código de Processo Penal; que os manifestantes foram alvo de uma demonstração de 
força e de medidas restritivas que violam o seu direito a serem vistos e ouvidos; que 
muitas pessoas foram detidas ou se encontram privadas de utilizar a Internet;

N. Considerando que Uttar Pradesh registou o maior número de mortes durante os 
protestos contra a CAA em todo o país, incluindo a morte de uma criança de 8 anos em 
Varanasi; que mais de 22 manifestantes sucumbiram devido a ferimentos provocados 
por balas; que as famílias das vítimas manifestaram angústia por não conseguirem 
receber relatórios post mortem nem apresentar relatórios de primeira informação nas 
esquadras de polícia; que os relatórios de primeira informação sobre distúrbios são 
pormenorizados e conduziram a diversas detenções e a operações de recuperação de 
danos;

O. Considerando que existem relatos credíveis de tortura de manifestantes detidos na Índia;

P. Considerando que alguns estados anunciaram que não vão implementar a CAA, tendo 
alguns estados, como o Kerala, apresentado um recurso contra a nova lei de cidadania;

Q. Considerando que estão em curso negociações comerciais entre a UE e a Índia;

1. Manifesta profunda preocupação com o facto de a Índia ter criado bases jurídicas para 
retirar o direito fundamental de igualdade de acesso à cidadania a milhões de 
muçulmanos; manifesta preocupação pelo facto de a CAA poder ser utilizada, 
juntamente com o Registo Nacional de Cidadania, para tornar muitos cidadãos 
muçulmanos apátridas;

2. Recorda ao Governo da Índia as suas obrigações por força da Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, 
Religiosas e Linguísticas, de 1992, que estabelece a obrigação de os países protegerem a 
existência e a identidade das minorias religiosas nos seus territórios e de adotarem 
medidas adequadas para o garantirem. recorda ao Governo da Índia que os governos 
devem assegurar que as pessoas pertencentes a minorias, incluindo a minorias 
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religiosas, possam exercer os seus direitos humanos sem discriminação e com plena 
igualdade perante a lei e condena veementemente a violação, por parte da Índia, destes 
princípios reconhecidos internacionalmente;

3. Insta com urgência o Governo e o Parlamento da Índia a demonstrarem o seu 
compromisso expresso em garantir plenamente a proteção dos refugiados e dos 
migrantes, independentemente da sua religião;

4. Insta as autoridades indianas a colaborarem de forma construtiva com os manifestantes 
e a terem em conta os seus pedidos de revogação da CAA discriminatória;

5. Manifesta solidariedade com a greve nacional realizada em 7 de janeiro; observa que 
mais de 250 milhões de trabalhadores saíram à rua para se manifestarem a favor da 
segurança social para todos, contra a privatização de empresas públicas e contra a CAA; 
condena o uso de força excessiva na repressão das manifestações; salienta que os 
cidadãos têm o direito de se manifestar; insta o Governo da Índia a encetar uma 
investigação independente e credível sobre o alegado uso excessivo de força e de 
violência por parte dos agentes responsáveis pela aplicação da lei contra os 
manifestantes;

6. Insta as autoridades indianas a porem termo à criminalização das manifestações, a 
levantarem as restrições desproporcionadas ao direitos à liberdade de expressão e de 
reunião pacífica, a porem termo aos encerramentos indiscriminados e a garantirem a 
proteção de todos os direitos humanos;

7. Condena a tortura e a detenção de menores e de manifestantes pacíficos, bem como a 
detenção de pessoas que criticam as autoridades;

8. Exorta as autoridades indianas a aceitarem visitas dos procedimentos especiais das 
Nações Unidas, em especial do Relator Especial das Nações Unidas sobre a promoção e 
proteção do direito à liberdade de opinião e de expressão, do Relator Especial das 
Nações Unidas para a liberdade de reunião e de associação pacíficas e do Relator 
Especial das Nações Unidas sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias;

9. Insta a UE e os Estados-Membros a condenarem toda e qualquer violência no contexto 
das manifestações em curso contra a CAA, incluindo o alegado assassinato de 
manifestantes pelos responsáveis pela aplicação da lei, bem como todos os casos de uso 
de força excessiva pela polícia, alguns dos quais foram confirmados pela Amnistia 
Internacional Índia;

10. Exorta a UE e os Estados-Membros a promoverem a aplicação das resoluções do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Caxemira; insta a Índia e o Paquistão 
a terem em conta os enormes benefícios humanos, económicos e políticos da resolução 
deste conflito; manifesta profunda preocupação com face às crescentes tensões entre a 
Índia e o Paquistão, que são duas potências nucleares, que foram alimentadas pelas 
decisões controversas do Governo da Índia sobre Caxemira e a cidadania; condena as 
alterações unilaterais introduzidas pela Índia no estatuto de Caxemira; solicita a ambas 
as partes que apliquem as recomendações do relatório sobre Caxemira do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR);
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11. Insta a UE e os Estados-Membros a abordarem a controversa nova lei de cidadania nos 
seus contactos e negociações com os seus parceiros indianos e insiste em que qualquer 
acordo comercial da UE com a Índia deve incluir uma cláusula forte em matéria de 
direitos humanos, com um mecanismo eficaz de aplicação e de suspensão;

12. Solicita às autoridades indianas que lancem uma investigação rápida e imparcial sobre 
as alegações de tortura e de maus-tratos de manifestantes pacíficos;

13. Exorta a UE e os Estados-Membros a utilizarem todas as reuniões bilaterais e 
multilaterais para solicitar às autoridades indianas que encetem um diálogo construtivo 
em matéria de direitos humanos e ponham termo à repressão das pessoas e das 
organizações que trabalham no domínio dos direitos humanos;

14. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente resolução ao Governo e ao 
Parlamento da Índia, ao Conselho, à Comissão, ao vice-presidente da Comissão/alto 
representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e ao 
Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE).


