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Europos Parlamento rezoliucija dėl 2019 m. iš dalies pakeisto Indijos pilietybės įstatymo
(2020/2519(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Indijos,

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP),

– atsižvelgdamas į Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos 
panaikinimo,

– atsižvelgdamas į Pasaulinį susitarimą dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos,

– atsižvelgdamas į 1992 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų tautinėms arba etninėms, 
religinėms arba kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Indijos Konstituciją,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi pagal 2019 m. iš dalies pakeistą Indijos pilietybės įstatymą, kurį abu Indijos 
parlamento rūmai priėmė didžiule dauguma, migrantams ir (arba) užsieniečiams, 
priklausantiems šešioms mažumų religinėms bendruomenėms, būtent hinduistų, sikhų, 
budistų, džainų, parsių ir krikščionių, kurie iki 2014 m. gruodžio 31 d. atvyko į Indiją iš 
Afganistano, Bangladešo ir Pakistano siekdami išvengti persekiojimo dėl savo religijos, 
suteikiama galimybė supaprastinta tvarka gauti Indijos pilietybę;

B. kadangi Indijos vyriausybė pateikė logišką iš dalies pakeisto teisės akto išaiškinimą, 
t. y. juo siekiama persekiojamų religinių mažumų atstovams iš minėtų trijų kaimyninių 
šalių Indijoje užtikrinti teisinį tikrumą;

C. kadangi dauguma asmenų iš šių kaimyninių šalių pabėgo dėl to, kad jiems grėsė žiaurus 
radikalaus islamistinio Talibano režimo persekiojimas Afganistane ir buvusių karinių 
diktatūrų persekiojimas Bangladeše ir Pakistane;

D. kadangi naujas teisės aktas nedaro jokio poveikio kitoms grupėms priklausantiems 
migrantams, kurie turi teisę gauti Indijos pilietybę pagal įprastas taisykles su sąlyga, kad 
atitinka registracijos arba natūralizacijos sąlygas;

E. kadangi per pastaruosius šešerius metus Indijos pilietybė suteikta daugiau kaip 3 000 
visų tikėjimų pabėgėlių iš Pakistano, Afganistano ir Bangladešo;

F. kadangi Indijoje yra antra pagal dydį musulmonų bendruomenė pasaulyje ir Indija – tai 
šalis, kuriai būdinga didelė įvairovė ir daugiakultūriškumas, visiems užtikrinant lygias 
teises;
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G. kadangi iš dalies pakeistas Pilietybės įstatymas sukėlė polemiką ir buvo kritikuojamas 
dėl to, kad yra pernelyg selektyvus ir pagal jį musulmonams netaikomos kitoms 
religinėms grupėms numatytos nuostatos; kadangi tai prieštarauja Indijos Konstitucijai, 
visų pirma jos 14 straipsniui, pagal kurį garantuojama teisė į lygybę prieš įstatymą, ir 15 
straipsniui, pagal kurį visiems asmenims suteikiama apsauga nuo diskriminacijos dėl 
religijos, rasės, kastos, lyties ar gimimo vietos;

H. kadangi per protestus, kilusius visoje Indijoje reaguojant į iš dalies pakeisto Pilietybės 
įstatymo priėmimą, visų pirma universitetuose, saugumo pajėgos ėmėsi žiaurių 
represinių priemonių, dėl to žuvo daugiau kaip dvidešimt žmonių ir daug daugiau buvo 
sužeista;

1. atkreipia dėmesį į 2019 m. iš dalies pakeistą Indijos pilietybės įstatymą ir jo sukeltus 
neramumus įvairiose šalies regionuose, kurie pakenkė tarptautiniam Indijos įvaizdžiui ir 
vidaus stabilumui;

2. pabrėžia, kad Indija, kaip suvereni valstybė, yra laisva pati viena spręsti dėl savo teisės 
aktų, susijusių su Indijos pilietybės suteikimu, laikantis tarptautinių teisės aktų;

3. giria Indijos vyriausybę už jos ketinimą priimti įstatymą, kuriuo būtų atsižvelgiama į 
persekiojamų mažumų padėtį kaimyninėse šalyse; tačiau ragina Indijos valdžios 
institucijas išplėsti šio įstatymo taikymo sritį ir į ją įtraukti kitus asmenis, ieškančius 
prieglobsčio Indijoje dėl to, kad yra persekiojami dėl savo religijos, pažymėdamas, kad 
migrantai iš Pakistano, Afganistano ir Bangladešo, nepriklausantys persekiojamoms 
religinėms grupėms, taip pat gali siekti gauti pilietybę, jei to pageidauja;

4. ragina Indijos vyriausybę išsklaidyti visų šalies gyventojų grupių susirūpinimą dėl iš 
dalies pakeisto Pilietybės įstatymo sąlygų;

5. smerkia bet kokį pernelyg didelį saugumo pajėgų jėgos naudojimą prieš demonstrantus, 
protestuojančius prieš iš dalies pakeistą Pilietybės įstatymą; apgailestauja dėl žuvusių 
žmonių ir solidarizuojasi su aukų šeimoms; ragina atlikti nešališką įvykių tyrimą;

6. pabrėžia, kad, jei įprastame pilietybės gavimo procese ir toliau galės dalyvauti visų 
tikėjimų asmenys iš visų šalių, naujasis įstatymas, kuriuo numatoma pagreitinta 
procedūra persekiojamų mažumų atstovams, turėtų būti laikomas humanitariniu 
veiksmu;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad iš dalies pakeistas Pilietybės įstatymas apskųstas Indijos 
Konstituciniame Teisme;

8. pabrėžia, kad Indija yra svarbi Europos Sąjungos sąjungininkė;

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Indijos vyriausybei, Komisijos pirmininkės 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais ir valstybių 
narių vyriausybėms bei parlamentams.


