
RE\1197105NL.docx PE643.505v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Zittingsdocument

B9-0081/2020

22.1.2020

ONTWERPRESOLUTIE
naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement

over de in 2019 gewijzigde Indiase wet op het staatsburgerschap
(2020/2519(RSP))

Anna Fotyga, Geoffrey Van Orden, Hermann Tertsch, Adam Bielan
namens de ECR-Fractie



PE643.505v01-00 2/4 RE\1197105NL.docx

NL

B9-0081/2020

Resolutie van het Europees Parlement over de in 2019 gewijzigde Indiase wet op het 
staatsburgerschap
(2020/2519(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn vorige resoluties over India,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR),

– gezien het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 
rassendiscriminatie,

– gezien het mondiaal pact inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie,

– gezien de VN-verklaring van 18 december 1992 over de rechten van personen die 
behoren tot nationale, etnische, godsdienstige en taalkundige minderheden,

– gezien de grondwet van India,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de in 2019 gewijzigde wet op het staatsburgerschap, die met overgrote 
meerderheid is aangenomen door beide kamers van het Indiase parlement, 
migranten/vreemdelingen die behoren tot zes religieuze minderheden, namelijk tot de 
hindoe-, de sikh-, de boeddhistische, de jaïn-, de Parsi- en de christelijke 
gemeenschappen van Afghanistan, Bangladesh en Pakistan, die India zijn 
binnengekomen op of vóór 31 december 2014 en die gevlucht zijn voor vervolging op 
grond van hun godsdienst, in staat stelt het Indiase staatsburgerschap langs 
vereenvoudigde weg te verkrijgen;

B. overwegende dat de Indiase regering heeft verklaard dat de wet is gewijzigd om in India 
rechtszekerheid te scheppen voor leden van vervolgde religieuze minderheden uit de 
drie voornoemde buurlanden;

C. overwegende dat de meerderheid van de mensen die deze buurlanden is ontvlucht dit 
deed vanwege de extreme vervolging waaraan zij blootgesteld waren onder het radicaal-
islamistische regime van de Taliban in Afghanistan en de voormalige militaire 
dictaturen in Bangladesh en Pakistan;

D. overwegende dat migranten van andere groepen op geen enkele wijze geraakt worden 
door de nieuwe wet en dat zij het Indiase staatsburgerschap overeenkomstig de normale 
regelgeving kunnen verwerven, mits zij voldoen aan de voorwaarden voor registratie en 
naturalisatie;

E. overwegende dat de afgelopen zes jaar het Indiase staatsburgerschap is toegekend aan 
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3 000 vluchtelingen van alle geloofsrichtingen uit Pakistan, Afghanistan en Bangladesh;

F. overwegende dat India de op twee na grootste moslimbevolking ter wereld heeft en het 
land gekenmerkt wordt door een grote diversiteit en multiculturalisme, waarbij iedereen 
gelijke rechten heeft;

G. overwegende dat de gewijzigde wet op het staatsburgerschap controversieel is en 
bekritiseerd wordt omdat de wet te selectief zou zijn en moslims uitsluit van 
mogelijkheden waar andere religieuze groepen gebruik van kunnen maken; 
overwegende dat dit in strijd is met de Indiase grondwet, met name met artikel 14, 
waarin het recht op gelijkheid voor de wet wordt gewaarborgd, en met artikel 15, uit 
hoofde waarvan iedereen beschermd wordt tegen discriminatie op grond van godsdienst, 
ras, kaste, geslacht of geboorteplaats;

H. overwegende dat de protesten die in heel India in reactie op de aanneming van de 
gewijzigde wet op het staatsburgerschap zijn uitgebroken, met name op campussen van 
universiteiten, bruut uiteengeslagen zijn door veiligheidstroepen, waardoor minimaal 
25 mensen om het leven zijn gekomen en velen gewond zijn geraakt; 

1. neemt kennis van de Indiase (gewijzigde) wet op het staatsburgerschap van 2019 en de 
binnenlandse onrust die hierdoor in diverse delen van het land ontstaan is, waarmee het 
internationale imago en de binnenlandse stabiliteit van het land in gevaar zijn gekomen;

2. onderstreept dat India als soevereine staat zelfstandig in zijn wetgeving bepaalt wie het 
Indiase staatsburgerschap kan worden toegekend, overeenkomstig het internationaal 
recht;

3. prijst de Indiase regering voor haar intentie een wet aan te nemen waarin rekening 
wordt gehouden met de situatie van vervolgde minderheden in aangrenzende landen; 
roept de Indiase autoriteiten evenwel op om de werkingssfeer van de wet uit te breiden 
tot anderen die hun toevlucht tot India hebben genomen omdat zij vervolgd worden op 
grond van hun godsdienst, en merkt op dat migranten uit Pakistan, Afghanistan en 
Bangladesh die geen deel uitmaken van vervolgde religieuze groepen ook het 
staatsburgerschap kunnen aanvragen indien zij dit wensen;

4. verzoekt de Indiase regering de bezorgdheid van alle groepen in het land over de 
toepassingsvoorwaarden van de gewijzigde wet op het staatsburgerschap weg te nemen;

5. veroordeelt elke vorm van excessief geweld door veiligheidstroepen tegen 
demonstranten die protesteren tegen de gewijzigde wet op het staatsburgerschap; 
betreurt de verliezen aan mensenlevens en betuigt zijn solidariteit met de nabestaanden; 
dringt aan op een onafhankelijk onderzoek van de gebeurtenissen;

6. onderstreept dat de nieuwe wet die vervolgde minderheden een versnelde procedure 
toekent als een humanitaire daad moet worden beschouwd, zolang het normale 
naturalisatieproces open blijft staan voor mensen van alle geloofsrichtingen en uit alle 
landen;

7. neemt ter kennis dat de gewijzigde wet op het staatsburgerschap is aangevochten voor 
het Constitutioneel Hof van India;
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8. benadrukt dat India een belangrijke bondgenoot van de Europese Unie is;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de regering van India, de 
vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Commissie, de speciale vertegenwoordiger 
van de EU voor de mensenrechten, en de regeringen en parlementen van de lidstaten.


