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

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la India,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP),

– având în vedere Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare rasială,

– având în vedere Pactul mondial pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în 
condiții de siguranță și de ordine,

– având în vedere Declarația cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților 
naționale, etnice, religioase și lingvistice din 18 decembrie 1992,

– având în vedere Constituția Indiei,

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

A. întrucât Legea din 2019 (modificată) privind cetățenia (CAA), adoptată de ambele 
camere ale Parlamentului din India cu un sprijin covârșitor, permite 
migranților/străinilor din șase comunități religioase minoritare, și anume hindusă, sikh, 
budistă, Jain, Parsi și creștină din Afganistan, Bangladesh și Pakistan, care au venit în 
India înainte de 31 decembrie 2014 pentru a scăpa de persecuția pe motive de religie, 
accesul la o procedură simplificată pentru cetățenia indiană;

B. întrucât guvernul Indiei a explicat că logica din spatele legislației modificate este de a 
crea securitate juridică în India pentru reprezentanții minorităților religioase persecutate 
din cele trei țări învecinate menționate mai sus;

C. întrucât majoritatea celor care au părăsit aceste țări vecine au făcut acest lucru din cauza 
persecuțiilor extreme cu care s-au confruntat în cadrul regimului islamist radical al 
talibanilor din Afganistan și al fostelor dictaturi militare din Bangladesh și Pakistan;

D. întrucât migranții din alte grupuri nu sunt afectați în niciun fel de noua lege și sunt 
eligibili pentru obținerea cetățeniei indiene în conformitate cu normele obișnuite, cu 
condiția să îndeplinească condițiile de înregistrare sau de naturalizare;

E. întrucât peste 3 000 de refugiați de toate confesiunile din Pakistan, Afganistan și 
Bangladesh au primit cetățenie indiană în ultimii șase ani;

F. întrucât India are a doua cea mai mare populație musulmană din lume și este o țară cu o 
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mare diversitate și multiculturalism, cu drepturi egale pentru toți;

G. întrucât legea modificată privind cetățenia a declanșat controverse și a făcut obiectul 
criticilor, pentru că ar fi selectivă și ar exclude musulmanii din dispozițiile destinate 
altor grupuri religioase; întrucât acest lucru încalcă Constituția Indiei, în special 
articolul 14, care garantează dreptul la egalitate în fața legii, și articolul 15, care 
protejează orice persoană împotriva discriminării pe motive de religie, rasă, castă, sex 
sau locul nașterii;

H. întrucât protestele care au izbucnit în toată India, în special în campusurile universitare, 
ca răspuns la adoptarea legii modificate privind cetățenia au fost întâmpinate cu o 
reprimare brutală de către forțele de securitate, având drept rezultat moartea a cel puțin 
câteva zeci persoane și rănirea multor altor persoane,

1. ia act de Legea din 2019 (modificată) privind cetățenia indiană (CAA) și tulburările 
interne pe care aceasta le-a cauzat în diverse părți ale țării, punând în pericol imaginea 
pe plan internațional și stabilitatea internă a Indiei;

2. subliniază că, în calitate de stat suveran, India este liberă să fie singurul factor 
determinant al legislației sale în privința persoanelor cărora li se poate acorda cetățenia 
indiană, în conformitate cu dreptul internațional;

3. felicită guvernul indian pentru intenția sa de a adopta o lege care să ia în considerare 
situația dificilă a minorităților persecutate în țările vecine; solicită, cu toate acestea, 
autorităților indiene să extindă domeniul de aplicare al acestei legi pentru a include și 
alte persoane care caută refugiu în India pe baza persecuțiilor din cauza religiei lor, 
constatând că migranții din Pakistan, Afganistan și Bangladesh care nu provin din 
grupuri religioase persecutate pot solicita, de asemenea, cetățenia, dacă doresc acest 
lucru;

4. invită guvernul indian să risipească preocupările tuturor grupurilor din țară cu privire la 
modalitățile CAA;

5. condamnă orice utilizare excesivă a forței de către forțele de securitate împotriva 
demonstranților care protestează împotriva CAA; regretă pierderile de vieți omenești și 
își exprimă solidaritatea cu familiile victimelor; solicită o anchetă imparțială asupra 
evenimentelor;

6. subliniază că, atât timp cât procesul normal de obținere a cetățeniei rămâne deschis 
persoanelor de toate religiile și din toate țările, noua lege care acordă o procedură de 
urgență minorităților persecutate ar trebui să fie considerată un act umanitar;

7. ia act de faptul că CAA a fost atacată în fața curții constituționale a Indiei;

8. subliniază că India este un aliat important al Uniunii Europene;

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Guvernului Indiei, 
Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate, Comisiei, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile 
omului, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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