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Rezoluția Parlamentului European referitoare la Legea din 2019 (modificată) privind 
cetățenia indiană
(2020/2519(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

– având în vedere articolul 15 din Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO),

– având în vedere articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Rezoluția 91 (1951) a Consiliului de Securitate al ONU referitoare la 
Cașmir,

– având în vedere Raportul ONU pe 2019 referitor la Cașmir,

– având în vedere Planul comun de acțiune pentru un parteneriat strategic UE-India, 
semnat în noiembrie 2005 și dialogul tematic UE-India privind drepturile omului,

– având în vedere declarația reuniunii la nivel înalt a Adunării Generale a ONU privind 
statul de drept la nivel național și internațional și rezoluția adoptată de Adunarea 
Generală la 30 noiembrie 2012 (A/RES/67/1),

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, de când Bharatiya Janata Party (BJP) a câștigat alegerile generale din mai 
2019, iar prim-ministrul Narendra Modi a fost reales pentru un al doilea mandat, 
guvernul Indiei și-a întărit orientarea naționalistă, discriminând împotriva minorităților 
naționale și religioase, hărțuindu-le și urmărindu-le penal, și reducând la tăcere orice 
opoziție, grupuri de apărare a drepturilor omului, apărători ai drepturilor omului și 
ziariști care critică guvernul;

B. întrucât, în august 2019, guvernul a revocat statutul constituțional special al statului 
Jammu și Cașmir și l-a scindat în două teritorii distincte, guvernate la nivel federal; 
întrucât guvernul a mobilizat trupe suplimentare în regiune, a închis internetul și 
telefoanele mobile și a plasat mii de persoane în detenție preventivă, inclusiv lideri 
aleși, suscitând condamnare la nivel internațional;

C. întrucât rezoluțiile Consiliului de Securitate care solicită un referendum care să permită 
tuturor locuitorilor Cașmirului să hotărască viitorul statut al Cașmirului nu au fost 
niciodată puse în aplicare;

D. întrucât Legea (de modificare) privind cetățenia, 2019 (CAA) a fost adoptată de 
parlamentul Indiei la 11 decembrie 2019, prin care a fost modificată Legea privind 
cetățenia din 1955 pentru a oferi o cale către cetățenia indiană pentru membrii 
minorităților hinduse, sikh, budistă, jain, parsi și ale minorităților creștine religioase, 
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care au fugit din calea persecuțiilor din Pakistan, Bangladesh și Afganistan înainte de 
decembrie 2014; întrucât CAA nu îi menționează pe musulmani și pe alte populații din 
aceste țări, precum și pe refugiații tamili din Sri Lanka, populația rohingya din 
Myanmar/Birmania și refugiații budiști din Tibet; întrucât această modificare introduce 
religia drept criteriu pentru cetățenie pentru prima dată în legea privind cetățenia 
indiană; întrucât această modificare încalcă caracterul laic al Constituției Indiei;

E. întrucât CAA încalcă obligațiile internaționale ale Indiei de a împiedica privarea de 
cetățenie pe criterii de rasă, culoare, descendență sau origine națională sau etnică, astfel 
cum sunt consacrate în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice 
(PIDCP) și în alte tratate privind drepturile omului; întrucât CAA încalcă în mod clar 
articolul 15 din Declarația universală a drepturilor omului (DUDO), care prevede că 
„orice persoană are dreptul la o cetățenie” și că „Nimeni nu poate fi privat în mod 
arbitrar de cetățenia sa și nici nu i se poate refuza dreptul de a-și schimba cetățenia”; 
întrucât Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a descris 
CAA drept „fundamental discriminatorie”, adăugând că, chiar dacă „obiectivul Indiei de 
protejare a grupurilor persecutate” este binevenit, acest lucru ar trebui realizat printr-un 
„sistem național de azil robust și nediscriminatoriu”;

F. întrucât toate statele sunt obligate să respecte drepturile omului pentru toate persoanele 
fără deosebire; întrucât legătura juridică a unei persoane cu un anumit stat prin cetățenie 
rămâne, în practică, o condiție prealabilă esențială pentru exercitarea și protejarea 
întregii game de drepturi ale omului;

G. întrucât, după cum se afirmă în Declarația reuniunii la nivel înalt a Adunării Generale a 
ONU privind statul de drept la nivel național și internațional și în rezoluția adoptată de 
Adunarea Generală a ONU la 30 noiembrie 2012, „toate persoanele, instituțiile și 
entitățile, publice și private, inclusiv statul însuși, sunt răspunzătoare în fața unor legi 
juste și echitabile și au dreptul, fără nicio discriminare, la o protecție egală a legii”;

H. întrucât CAA reprezintă o schimbare periculoasă a modului în care se stabilește 
cetățenia în India și întrucât este probabil ca aceasta să creeze cea mai mare criză a 
apatridiei din lume și să cauzeze suferințe umane imense;

I. întrucât adoptarea legislației a provocat proteste de mare amploare în India; întrucât s-au 
organizat demonstrații deosebit de ample în capitala, Delhi, precum și în Mumbai, 
Kolkata, Bangalore și Hyderabad; întrucât CAA a reaprins vechile ostilități din Tripura; 
întrucât în Assam, Uttar Pradesh și în alte state de nord-est au fost organizate 
demonstrații violente împotriva CAA din cauza temerilor că acordarea cetățeniei 
indiene refugiaților și imigranților va cauza o pierdere a „drepturilor politice, a 
drepturilor culturale și funciare” ale acestora și va încuraja în continuare migrația din 
Bangladesh; întrucât protestatarii au solicitat acordarea cetățeniei indiene refugiaților și 
imigranților musulmani;

J. întrucât protestatarii din întreaga Indie au criticat faptul că noua lege este 
neconstituțională din cauză că discriminează împotriva musulmanilor; întrucât cetățenii 
cer ca modificarea să fie eliminată, iar Registrul național privind cetățenia să nu fie pus 
în aplicare; întrucât cetățenii sunt preocupați de faptul că cetățenii musulmani din India 
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vor deveni apatrizi și vor fi plasați în tabere de detenție; întrucât protestatarii au 
condamnat autoritarismul guvernului indian, operațiunile represive ale poliției în 
universități și suprimarea protestelor;

K. întrucât răspunsul guvernului Indiei la proteste a inclus impunerea unei interdicții, a 
unei închideri a serviciilor de internet, privarea de libertate a activiștilor pentru 
drepturile omului și presupuse acte de tortură;

L. întrucât, în loc să abordeze preocupările, oferind măsuri corective, solicitând forțelor de 
securitate să acționeze cu reținere și asigurând tragerea la răspundere, mulți lideri 
guvernamentali au depus eforturi pentru a discredita, critica și amenința protestatarii;

M. întrucât protestele au dus la moartea mai multor protestatari, la rănirea unor protestatari 
și ai unor membri ai forțelor de poliție și au cauzat prejudicii proprietății publice și 
private; întrucât autoritățile mai multor state federale fie au arestat persoanele care 
protestează împotriva CAA, fie le-au impus măsuri de interdicție în temeiul secțiunilor 
144 și 149 din Codul de procedură penală (CrPC); întrucât protestatarii au fost 
întâmpinați cu o demonstrație de forță și cu măsuri restrictive care încalcă dreptul 
acestora de a fi văzuți și ascultați; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că multe 
persoane au fost încarcerate sau li se întrerupe în mod repetat accesul la internet;

N. întrucât Uttar Pradesh a înregistrat cel mai mare număr de decese în timpul protestelor 
anti-CAA la nivel național, inclusiv moartea unui copil de 8 de ani din Varanasi; 
întrucât s-a relatat că peste 22 de protestatari au decedat din cauza rănilor provocate de 
gloanțe; întrucât familiile victimelor și-au exprimat suferința cauzată de faptul că nu au 
putut avea acces la rapoartele de autopsie și nici nu au putut înregistra rapoarte de prime 
informații (FIR) la secția de poliție; întrucât rapoartele de prime informații referitoare la 
revolte sunt detaliate și au dus la un mare număr de arestări și la multe operațiuni de 
reparare a prejudiciilor;

O. întrucât au existat relatări credibile că unii protestatari aflați în detenție în India sunt 
torturați;

P. întrucât unele state federale au anunțat că nu vor aplica legea privind cetățenia, iar unele 
state, cum ar fi Kerala, au introdus o cale de atac împotriva acesteia;

Q. întrucât negocierile comerciale între UE și India sunt în curs de desfășurare,

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că India a creat temeiul juridic 
pentru a priva milioane de musulmani de dreptul fundamental la egalitatea de acces la 
cetățenie; este preocupat de faptul că CAA ar putea fi utilizată, împreună cu Registrul 
național al cetățenilor, pentru a face ca mulți cetățeni musulmani să devină apatrizi;

2. reamintește guvernului Indiei obligațiile care îi revin în temeiul Declarației ONU din 
1992 privind drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale, etnice, 
religioase și lingvistice, care stabilește obligația țărilor de a proteja existența și 
identitatea minorităților religioase pe teritoriul lor și de a adopta măsuri adecvate pentru 
a asigura atingerea acestui obiectiv; reamintește guvernului Indiei că guvernele trebuie 
să se asigure că persoanele care aparțin grupurilor minoritare, inclusiv minoritățile 
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religioase, își pot exercita drepturile omului fără discriminare și în deplină egalitate în 
fața legii și condamnă cu fermitate încălcarea acestor principii recunoscute la nivel 
internațional de către India;

3. invită de urgență guvernul și parlamentul Indiei să își demonstreze angajamentul 
exprimat de a garanta pe deplin protecția refugiaților și a migranților, indiferent de 
religia acestora;

4. îndeamnă autoritățile indiene să dialogheze în mod constructiv cu protestatarii și să ia în 
considerare cererile acestora de a abroga legea discriminatorie privind cetățenia;

5. își exprimă solidaritatea cu greva națională din 7 ianuarie; constată că peste 250 de 
milioane de lucrători au ieșit în stradă pentru a cere securitate socială pentru toți, pentru 
a protesta împotriva privatizării întreprinderilor publice și împotriva CAA; condamnă 
forța excesivă utilizată în reprimarea protestelor; subliniază că cetățenii au dreptul de a 
protesta; invită guvernul Indiei să deschidă o anchetă credibilă și independentă cu 
privire la acuzațiile de utilizare excesivă a forței și de violență împotriva 
demonstranților din partea forțelor de ordine;

6. invită autoritățile indiene să pună capăt incriminării protestelor, să ridice restricțiile 
disproporționate privind dreptul la libertatea de exprimare și de întrunire pașnică, să 
pună capăt întreruperii aleatorii a funcționării rețelelor și să asigure protecția tuturor 
drepturilor omului;

7. condamnă tortura și detenția minorilor și a protestatarilor pașnici și încarcerarea 
persoanelor care critică autoritățile;

8. îndeamnă autoritățile indiene să accepte vizite în temeiul procedurilor speciale ale 
ONU, în special din partea Raportorului special al ONU pentru promovarea și protecția 
dreptului la libertatea de opinie și de exprimare, a Raportorului special al ONU pentru 
drepturile de întrunire pașnică și de asociere și a Raportoarei speciale a ONU pentru 
execuțiile extrajudiciare, sumare sau arbitrare;

9. solicită UE și statelor membre să condamne toate actele de violență în contextul 
protestelor în curs de desfășurare împotriva CAA, inclusiv presupusa ucidere a 
protestatarilor de către forțele de ordine, precum și toate cazurile de utilizare excesivă a 
forței de către poliție, unele dintre acestea fiind verificate de către Amnesty 
International India;

10. solicită UE și statelor membre să promoveze punerea în aplicare a rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate al ONU privind Cașmirul; invită India și Pakistanul să ia în 
considerare imensele beneficii umane, economice și politice pe care le-ar aduce 
soluționarea conflictului; își exprimă adânca îngrijorare cu privire la tensiunile 
crescânde dintre India și Pakistan, ambele fiind state care dețin arme nucleare, tensiuni 
alimentate în continuare de deciziile controversate ale guvernului Indiei privind 
Cașmirul și cetățenia; condamnă modificările unilaterale aduse statutului Cașmirului de 
către India; solicită ambelor părți să pună în aplicare recomandările din raportul 
Agenției ONU pentru refugiați (UNHCR) privind Cașmirul;
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11. îndeamnă UE și statele membre să abordeze noua legislație controversată privind 
cetățenia în contactele și negocierile cu partenerii lor indieni și insistă asupra faptului că 
orice acord comercial al UE cu India ar trebui să includă o clauză robustă privind 
drepturile omului, care să prevadă un mecanism eficace de punere în aplicare și de 
suspendare;

12. invită autoritățile indiene să demareze o anchetă rapidă și imparțială privind acuzațiile 
de tortură și rele tratamente aplicate protestatarilor pașnici;

13. solicită UE și statelor sale membre să folosească toate reuniunile bilaterale și 
multilaterale pentru a îndemna autoritățile indiene să deschidă un dialog constructiv 
privind drepturile omului și să pună capăt represiunii împotriva persoanelor și 
organizațiilor care activează în domeniul drepturilor omului;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului și 
parlamentului Indiei, Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Serviciului 
European de Acțiune Externă (SEAE).


