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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowelizacji indyjskiej ustawy o 
obywatelstwie z 2019 r.
(2020/2519(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Indii,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

– uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

– uwzględniając Międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji rasowej,

– uwzględniając globalne porozumienie na rzecz bezpiecznej, legalnej i uporządkowanej 
migracji,

– uwzględniając Deklarację ONZ z dnia 18 grudnia 1992 r. o prawach osób należących 
do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych,

– uwzględniając konstytucję Indii,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że nowelizacja indyjskiej ustawy o obywatelstwie z 2019 r., przyjęta 
przy zdecydowanym poparciu obu izb parlamentu indyjskiego, umożliwia uzyskanie 
obywatelstwa indyjskiego w trybie uproszczonym migrantom i obcokrajowcom 
pochodzącym z sześciu mniejszościowych wspólnot religijnych, a mianowicie 
hinduskiej, sikhijskiej, buddyjskiej, dźiniskiej, zaratusztriańskiej i chrześcijańskiej, z 
Afganistanu, Bangladeszu i Pakistanu, którzy przybyli do Indii przed 31 grudnia 
2014 r., uciekając przed prześladowaniami religijnymi;

B. mając na uwadze, że rząd Indii wyjaśnił, iż nowelizacji przepisów przyświecała chęć 
stworzenia pewności prawa w Indiach dla przedstawicieli prześladowanych mniejszości 
religijnych z trzech wymienionych wyżej krajów sąsiadujących z Indiami;

C. mając na uwadze, że większość osób uciekła z tych krajów ze względu na ekstremalne 
prześladowania ze strony radykalnego islamskiego reżimu talibów w Afganistanie oraz 
byłych wojskowych dyktatur w Bangladeszu i Pakistanie;

D. mając na uwadze, że nowa ustawa w żaden sposób nie dotyczy migrantów należących 
do innych grup, którzy mogą ubiegać się o obywatelstwo indyjskie zgodnie ze 
zwykłymi zasadami, o ile spełniają warunki rejestracji lub naturalizacji;

E. mając na uwadze, że w ciągu ostatnich sześciu lat obywatelstwo indyjskie otrzymało 
ponad 3 tys. uchodźców wszystkich wyznań z Pakistanu, Afganistanu i Bangladeszu;
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F. mając na uwadze, że Indie zamieszkuje druga co do wielkości społeczność 
muzułmańska na świecie oraz że jest to kraj, w którym powszechna jest różnorodność i 
wielokulturowość oraz obowiązują równe prawa dla wszystkich;

G. mając na uwadze, że nowelizacja ustawy o obywatelstwie wywołała kontrowersje i 
krytykę ze względu na to, że jest zbyt selektywna i wyklucza muzułmanów z przepisów 
obejmujących inne grupy religijne; mając na uwadze, że jest to sprzeczne z konstytucją 
Indii, zwłaszcza z art. 14, który gwarantuje prawo do równości wobec prawa, i z art. 15, 
który zapewnia każdemu ochronę przed dyskryminacją ze względu na wyznanie, rasę, 
kastę, płeć lub miejsce urodzenia;

H. mając na uwadze, że protesty, które wybuchły w całym kraju, zwłaszcza na kampusach 
uniwersyteckich, w związku z uchwaleniem nowelizacji ustawy o obywatelstwie, 
zostały brutalnie stłumione przez siły bezpieczeństwa, w wyniku czego ponad 
dwadzieścia osób straciło życie, a wiele innych zostało rannych;

1. przyjmuje do wiadomości uchwalenie nowelizacji indyjskiej ustawy o obywatelstwie z 
2019 r. oraz niepokoje wewnętrzne, jakie to spowodowało w różnych częściach kraju, 
co zagraża międzynarodowemu wizerunkowi i wewnętrznej stabilności Indii;

2. podkreśla, że jako suwerenne państwo Indie mogą samodzielnie określać w swoim 
prawie, kto może uzyskać obywatelstwo indyjskie, o ile jest to zgodne z prawem 
międzynarodowym;

3. wyraża uznanie dla rządu indyjskiego za zamiar przyjęcia ustawy uwzględniającej 
niedolę mniejszości prześladowanych w sąsiednich krajach; wzywa jednak władze Indii 
do rozszerzenia zakresu stosowania ustawy na inne osoby poszukujące schronienia w 
Indiach z powodu prześladowań religijnych i zauważa, że migranci z Pakistanu, 
Afganistanu i Bangladeszu, którzy nie należą do prześladowanych grup religijnych, 
mogą również chcieć ubiegać się o obywatelstwo;

4. wzywa rząd Indii do rozwiania obaw wszystkich grup w kraju dotyczących warunków 
stosowania znowelizowanej ustawy;

5. potępia wszelkie nadmierne użycie siły przez służby bezpieczeństwa wobec 
demonstrantów protestujących przeciw znowelizowanej ustawie; ubolewa z powodu 
ofiar śmiertelnych i solidaryzuje się z rodzinami ofiar; wzywa do przeprowadzenia 
bezstronnego dochodzenia w sprawie tych wydarzeń;

6. podkreśla, że dopóki zwykły proces uzyskiwania obywatelstwa pozostanie otwarty dla 
osób wszystkich wyznań i z wszystkich krajów, nową ustawę zapewniającą członkom 
prześladowanych mniejszości tryb przyspieszony należy postrzegać jako akt 
humanitarny;

7. zwraca uwagę, że znowelizowaną ustawę zaskarżono do trybunału konstytucyjnego 
Indii;

8. podkreśla, że Indie są ważnym sojusznikiem Unii Europejskiej;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji rządowi 
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Indii, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Komisji, Specjalnemu Przedstawicielowi UE 
ds. Praw Człowieka oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


