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B9-0081/2020

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

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas resoluções anteriores sobre a Índia,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos,

– Tendo em conta o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP),

– Tendo em conta a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial,

– Tendo em conta o Pacto Mundial das Nações Unidas sobre Migrações Seguras, 
Ordenadas e Regulares,

– Tendo em conta a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, de 18 de 
dezembro de 1992,

– Tendo em conta a Constituição da Índia,

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

A. Considerando que a Lei de cidadania (alterada), de 2019, aprovada por ambas as 
Câmaras do Parlamento indiano com um apoio esmagador, permite aos 
migrantes/estrangeiros de seis comunidades religiosas minoritárias – a saber, hindus, 
sikhs, budistas, jainistas, pársis e cristãos do Afeganistão, do Bangladeche e do 
Paquistão – que tenham chegado à Índia antes de 31 de dezembro de 2014 para escapar 
à perseguição por motivos relacionados com a sua religião, beneficiarem de um acesso 
simplificado à cidadania indiana;

B. Considerando que o Governo indiano explicou que a lógica subjacente à alteração da 
legislação é criar segurança jurídica na Índia para os representantes de minorias 
religiosas perseguidas provenientes dos três países limítrofes acima referidos;

C. Considerando que a maioria das pessoas que fugiram destes países vizinhos o fez 
devido à perseguição extrema por parte do regime islamista radical dos talibã, no 
Afeganistão, e das antigas ditaduras militares, no Bangladeche e no Paquistão;

D. Considerando que os migrantes de outros grupos não são de forma alguma afetados pela 
nova lei e podem obter a cidadania indiana ao abrigo das regras normais, desde que 
preencham as condições de registo ou de naturalização;

E. Considerando que, ao longo dos últimos seis anos, foi atribuída nacionalidade indiana a 
mais de 3 000 refugiados de todas as religiões provenientes do Paquistão, do 
Afeganistão e do Bangladeche;
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F. Considerando que a Índia tem a segunda maior população muçulmana no mundo e é um 
país marcado por uma grande diversidade, bem como pelo multiculturalismo e pela 
igualdade de direitos para todos;

G. Considerando que a Lei de cidadania suscitou controvérsia e foi alvo de críticas por ser 
demasiado seletiva e excluir os muçulmanos das disposições de que beneficiam outros 
grupos religiosos; considerando que tal é contrário à Constituição da Índia, 
nomeadamente o artigo 14.º, que garante o direito à igualdade perante a lei, e o 
artigo 15.º, que protege todas as pessoas contra a discriminação por motivos 
relacionados com religião, raça, casta, sexo ou local de nascimento;

H. Considerando que, aos protestos que eclodiram na Índia na sequência da adoção da lei 
da cidadania alterada, em especial nos campus universitários, as forças de segurança 
responderam com uma repressão brutal que provocou, pelo menos, duas dezenas de 
mortos e muitos mais feridos;

1. Toma conhecimento da Lei indiana de cidadania (alterada), de 2019, e da agitação que 
esta provocou a nível nacional em várias partes do país, pondo em causa a imagem 
internacional e a estabilidade interna da Índia;

2. Sublinha que, enquanto Estado soberano e em conformidade com o direito 
internacional, a Índia é livre de definir, sem influências, a sua legislação referente à 
obtenção da cidadania indiana;

3. Louva o Governo indiano pela sua intenção de adotar uma lei que tenha em conta a 
complicada situação das minorias perseguidas nos países vizinhos; apela, no entanto, a 
que as autoridades indianas alarguem o âmbito de aplicação desta lei, a fim de incluir 
outras pessoas que procurem refúgio na Índia devido à perseguição com base na sua 
religião, observando que os migrantes do Paquistão, do Afeganistão e do Bangladeche 
que não são originários de grupos religiosos perseguidos podem também solicitar a 
cidadania, se assim o desejarem;

4. Insta o Governo indiano a dissipar as preocupações de todos os grupos instalados no 
país no que se refere às modalidades da Lei de cidadania (alterada);

5. Condena o eventual recurso excessivo à força por parte das forças de segurança contra 
manifestantes que protestam contra a Lei de cidadania (alterada); lamenta a perda de 
vidas e manifesta a sua solidariedade para com as famílias das vítimas; apela a uma 
investigação imparcial dos acontecimentos;

6. Sublinha que, enquanto o processo normal de obtenção de cidadania permanecer aberto 
às pessoas de todas as religiões e de todos os países, a nova lei que proporciona um 
procedimento acelerado às minorias perseguidas deve ser encarada como um ato 
humanitário;

7. Regista que foi apresentado um recurso contra a Lei de cidadania (alterada) perante o 
Tribunal Constitucional da Índia;

8. Realça que a Índia é um importante aliado da União Europeia;
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9. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Governo da Índia, ao 
Vice-Presidente da Comissão Europeia/Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, à Comissão, ao Representante Especial da UE 
para os Direitos Humanos e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


