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B9-0082/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ινδικό νόμο περί ιθαγένειας 
(τροποποίηση) του 2019
(2020/2519(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ινδία,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR),

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών 
διακρίσεων,

– έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και νόμιμη 
μετανάστευση,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές ή 
εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες, της 18ης Δεκεμβρίου 1992,

– έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τη χρήση βίας και 
πυροβόλων όπλων από όργανα επιβολής του νόμου,

– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ινδίας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών δικαιωμάτων, είναι ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις σχέσεις της με την Ινδία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον νόμο περί ιθαγένειας (τροποποίηση) του 2019 
επιταχύνεται η διαδικασία απόκτησης της ινδικής ιθαγένειας για ορισμένες 
θρησκευτικές μειονότητες που έχουν εγκαταλείψει τις γειτονικές χώρες για να 
αποφύγουν τις διώξεις, και συγκεκριμένα για τους μετανάστες χωρίς επίσημα έγγραφα 
οι οποίοι ανήκουν στις κοινότητες των ινδουιστών, σιχ, βουδιστών, ζαϊνιστών, 
παρσιστών ή χριστιανών στο Αφγανιστάν, το Μπανγκλαντές ή το Πακιστάν, και 
εισήλθαν στην Ινδία έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπίσημη αιτιολόγηση της κυβέρνησης για την επιτάχυνση 
της διαδικασίας απόκτησης ιθαγένειας είναι ότι τα κράτη που περιλαμβάνονται στον 
τροποποιητικό νόμο περί ιθαγένειας είναι χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία, στις 
οποίες οι θρησκευτικές μειονότητες είναι πιθανότερο να αντιμετωπίζουν διώξεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία συνορεύει με το Μπανγκλαντές, το Μπουτάν, τη 
Βιρμανία, το Νεπάλ, το Πακιστάν και τη Σρι Λάνκα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ταμίλ 
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της Σρι Λάνκα, οι οποίοι αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα προσφύγων στην Ινδία και 
κατοικούν στη χώρα εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια, δεν εμπίπτουν ωστόσο στο 
πεδίο εφαρμογής του τροποποιητικού νόμου περί ιθαγένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τροποποιητικός νόμος περί ιθαγένειας αποκλείει επίσης τους Μουσουλμάνους 
Ροχίνγκια από τη Βιρμανία, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί από τη Διεθνή Αμνηστία και 
τα Ηνωμένα Έθνη ως η περισσότερο διωκόμενη μειονότητα στον κόσμο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο τροποποιητικός νόμος περί ιθαγένειας αγνοεί επίσης τα δεινά των Αχμαντί 
στο Πακιστάν, των μουσουλμάνων Μπιχάρι στο Μπανγκλαντές και των Χαζαρά στο 
Πακιστάν, οι οποίοι υφίστανται διώξεις στις χώρες καταγωγής τους·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τροποποιητικός νόμος περί ιθαγένειας εισάγει ρητά και εκ 
φύσεως διακρίσεις, δεδομένου ότι εξαιρεί συγκεκριμένα τους Μουσουλμάνους από τις 
διατάξεις στις οποίες έχουν πρόσβαση άλλες θρησκευτικές ομάδες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ινδικό Σύνταγμα, η Ινδία είναι ένα κυρίαρχο, 
κοσμικό και δημοκρατικό κράτος, γεγονός που καθιστά θεμελιωδώς αντισυνταγματική 
τη συμπερίληψη της θρησκείας ως κριτηρίου για τη χορήγηση ιθαγένειας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τροποποιητικός νόμος αντιβαίνει στο άρθρο 14 του 
Συντάγματος της Ινδίας, το οποίο κατοχυρώνει για όλους το δικαίωμα της ισότητας και 
προστατεύει όλα τα πρόσωπα από τις διακρίσεις λόγω θρησκείας, φυλής, κάστας, 
φύλου ή τόπου γέννησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος υπονομεύει επίσης τη 
δέσμευση της Ινδίας να τηρεί την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, και τη 
Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων, κείμενα στα 
οποία η Ινδία είναι συμβαλλόμενο μέρος και τα οποία απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω 
φυλής, εθνότητας ή θρησκείας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι μετανάστες, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους ως 
μεταναστών, δικαιούνται σεβασμό, προστασία και πραγμάτωση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του τροποποιητικού νόμου περί ιθαγένειας έχει 
πυροδοτήσει μαζικές διαμαρτυρίες ενάντια στην εφαρμογή του, με αποτέλεσμα, 
σύμφωνα με πληροφορίες, τον θάνατο 27 ανθρώπων, τον τραυματισμό άλλων 175 και 
χιλιάδες συλλήψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές έχουν προβεί επίσης σε διακοπή 
της λειτουργίας του διαδικτύου και έχουν επιβάλει απαγορεύσεις της κυκλοφορίας και 
περιορισμούς στις δημόσιες μεταφορές, ώστε να αποτρέψουν ειρηνικές διαδηλώσεις·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία έχει αντιδράσει με βίαιο τρόπο σε όλη την Ινδία, 
καθότι, σύμφωνα με πληροφορίες, εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν υποστεί 
ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια και έχουν δεχτεί πυροβολισμούς, ιδίως στο Uttar 
Pradesh·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Ιανουαρίου 2020, στην πανεπιστημιούπολη του 
πανεπιστημίου Jawaharlal Nehru, μία από τις εστίες των φοιτητικών διαδηλώσεων κατά 
του τροποποιητικού νόμου περί ιθαγένειας και του Εθνικού Μητρώου Πολιτών, 
σημειώθηκε επίθεση μασκοφόρων οι οποίοι τραυμάτισαν περισσότερους από 20 
φοιτητές και καθηγητές του πανεπιστημίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα μέσα 
ενημέρωσης και φοιτητές ισχυρίστηκαν ότι η αστυνομία, παρότι ήταν παρούσα στην 
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επίθεση, αρνήθηκε να παρέμβει και να προβεί σε συλλήψεις·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τροποποιητικός νόμος περί ιθαγένειας θέτει ένα επικίνδυνο 
προηγούμενο και αποτελεί δείγμα εντατικοποίησης της ινδουιστικής εθνικιστικής 
ατζέντας της κυβέρνησης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιεχόμενο του τροποποιητικού νόμου περί ιθαγένειας και 
η βία που αυτός έχει ενθαρρύνει, τόσο από την αστυνομία όσο και από 
φιλοκυβερνητικές ομάδες, αποτελούν σαφή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των κατοίκων της Ινδίας και των γειτονικών της χωρών·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ, έχει 
ήδη εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον τροποποιητικό νόμο περί ιθαγένειας και τη βία 
στην οποία έχει οδηγήσει η εφαρμογή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασε την ανησυχία της ότι ο 
τροποποιητικός νόμος περί ιθαγένειας είναι μια πράξη που, θεμελιωδώς και εκ φύσεως, 
εισάγει διακρίσεις·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τροποποιητικός νόμος περί ιθαγένειας θεσπίστηκε στο 
πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης να καθιερώσει μια διαδικασία εξακρίβωσης 
ιθαγένειας σε εθνικό επίπεδο (Εθνικό Μητρώο Πολιτών)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
όπως δείχνουν οι δηλώσεις της κυβέρνησης, η διαδικασία του Εθνικού Μητρώου 
Πολιτών έχει ως στόχο να αποστερήσει από τους μουσουλμάνους τα δικαιώματά τους 
που απορρέουν από την ιθαγένεια, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των 
ινδουιστών και άλλων μη μουσουλμάνων·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ινδική κυβέρνηση πρόκειται να θεσπίσει το Εθνικό Μητρώο 
Πολιτών, στο οποίο θα καταγράφεται η ιθαγένεια για πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε 
πρόσφατα στο Assam, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν πάνω από 1,9 εκατομμύρια 
άνθρωποι που χαρακτηρίστηκαν ως «παράνομοι» μετανάστες και οι οποίοι ενδέχεται 
πλέον να μεταφερθούν σε νεοσύστατα στρατόπεδα κράτησης ή να απελαθούν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στρατόπεδα κράτησης κατασκευάζονται και στο Karnataka·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ινδίας αρνείται οποιαδήποτε μορφή 
διάκρισης, παρόλο που οι τροποποιήσεις συνεπάγονται τον ρητό αποκλεισμό των 
μουσουλμάνων κατά τη διαδικασία του Εθνικού Μητρώου Πολιτών·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να εξεταστεί μεμονωμένα ο τροποποιητικός 
νόμος περί ιθαγένειας, καθότι οι εν λόγω τροποποιήσεις σε συνδυασμό με το Εθνικό 
Μητρώο Πολιτών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στέρηση της ινδικής ιθαγένειας για 
τα μέλη των μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο οι μουσουλμάνοι που 
αποκλείονται από το Εθνικό Μητρώο Πολιτών θα δυσκολεύονται να κερδίσουν τις 
υποθέσεις τους σε ξένα δικαστήρια·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κρατίδια της Ινδίας έχουν ήδη ανακοινώσει ότι δεν 
θα εφαρμόσουν τον νόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του κρατιδίου Kerala, 
στην προσφυγή της στο Ανώτατο Δικαστήριο, χαρακτήρισε τον τροποποιητικό νόμο 
περί ιθαγένειας «παραβίαση του κοσμικού χαρακτήρα του ινδικού Συντάγματος» και 
κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διαιρεί το έθνος με κριτήριο τη θρησκεία·
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1. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο τροποποιητικός νόμος περί ιθαγένειας 
είναι μια πράξη που, θεμελιωδώς και εκ φύσεως, εισάγει διακρίσεις, και καταδικάζει 
την έγκρισή του· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ινδία ενσωμάτωσε 
θρησκευτικά κριτήρια στις πολιτικές της για την πολιτογράφηση και τους πρόσφυγες·

2. καλεί την κυβέρνηση της Ινδίας να αναπτύξει αμέσως ειρηνικό διάλογο με διάφορα 
τμήματα του πληθυσμού και να καταργήσει τις τροποποιήσεις που εισάγουν διακρίσεις, 
οι οποίες παραβιάζουν τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ινδίας, σύμφωνα με τις οποίες δεν 
επιτρέπεται η στέρηση ιθαγένειας λόγω φυλής, χρώματος, γένους ή εθνικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, όπως κατοχυρώνεται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά 
δικαιώματα και σε άλλες συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

3. υπενθυμίζει ότι, ενώ είναι ευπρόσδεκτος ο στόχος της προστασίας των διωκόμενων 
ομάδων, αυτός θα πρέπει να επιτυγχάνεται με ένα ισχυρό εθνικό σύστημα ασύλου που 
βασίζεται στην αρχή της ισότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης, και το οποίο 
εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα που χρειάζονται προστασία από διώξεις και άλλες 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς να γίνεται διάκριση με βάση τη φυλή, τη 
θρησκεία, την εθνική προέλευση ή άλλους απαγορευμένους λόγους·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις του εν λόγω νόμου 
συνιστούν μια επικίνδυνη αλλαγή στον τρόπο καθορισμού της ιθαγένειας στην Ινδία 
και αναμένεται να δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη κρίση ανιθαγένειας στον κόσμο και 
να προκαλέσουν φοβερή δυστυχία σε μέρος του πληθυσμού·

5. σημειώνει ότι ο τροποποιητικός νόμος περί ιθαγένειας θα εξεταστεί από το Ανώτατο 
Δικαστήριο της Ινδίας και ελπίζει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα δώσει τη δέουσα 
προσοχή στη συμβατότητα του νόμου με το Σύνταγμα της Ινδίας και με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6. καλεί την ινδική κυβέρνηση να κατευνάσει τις θεμιτές ανησυχίες σχετικά με το Εθνικό 
Μητρώο Πολιτών, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στοχοποίηση 
περιθωριοποιημένων ομάδων·

7. επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς κατοχυρώνεται στο άρθρο 
21 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο οποίο η Ινδία 
είναι συμβαλλόμενο μέρος·

8. καταδικάζει τη βία και τη συστηματική βαρβαρότητα που συνδέονται με τον 
τροποποιητικό νόμο περί ιθαγένειας· καλεί τις ινδικές αρχές να θέσουν τέλος στη βίαιη 
καταστολή όσων επικρίνουν τις πολιτικές τους·

9. καλεί την ινδική κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας 
συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τη χρήση βίας και 
πυροβόλων όπλων από όργανα επιβολής του νόμου·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον πρόεδρο της 
Ινδίας, την κυβέρνηση της Ινδίας, τον πρωθυπουργό της Ινδίας και το κοινοβούλιο της 
Ινδίας.


