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Usnesení Evropského parlamentu o novele indického zákona o státním občanství z roku 
2019
(2020/2519(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Indii,

– s ohledem na strategické partnerství EU a Indie zahájené v roce 2004,

– s ohledem na prohlášení odborníků OSN ze dne 3. července 2019 o riziku, že se miliony 
občanů ocitnou bez státní příslušnosti, a o nestabilitě v indickém Ásámu,

– s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení a svobody projevu,

– s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 10. prosince 2018 o strategii EU týkající se Indie,

– s ohledem na Deklaraci o právech příslušníků národnostních, etnických, náboženských 
a jazykových menšin ze dne 18. prosince 1992,

– s ohledem na základní zásady Organizace spojených národů pro užití síly a střelných 
zbraní úředními osobami prosazujícími zákon,

– s ohledem na globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci,

– s ohledem na Úmluvu OSN o právním postavení osob bez státní příslušnosti,

– s ohledem na Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

– s ohledem na indickou ústavu,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 9. a 11. prosince 2019 schválily obě komory indického 
parlamentu novelu zákona o státním občanství z téhož roku, která mění indický zákon o 
státním občanství z roku 1955;

B. vzhledem k tomu, že cílem novelizovaného indického zákona o státním občanství je 
urychlit udílení státního občanství hinduistům, sikhům, buddhistům, džinistům, Pársům 
a křesťanům, kteří prchají před pronásledováním z Afghánistánu, Bangladéše a 
Pákistánu a kteří v Indii pobývali již před rokem 2015; vzhledem k tomu, že novela 
však neposkytuje stejnou ochranu muslimům;
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C. vzhledem k tomu, že Indie sousedí také s Bhútánem, Barmou, Nepálem a Šrí Lankou, 
avšak oblast působnosti novelizovaného zákona nezahrnuje šrílanské Tamily, kteří tvoří 
v Indii největší uprchlickou skupinu a v této zemi žijí již více než třicet let; vzhledem 
k tomu, že organizace Amnesty International India poukázala na to, že novela se 
nevztahuje na další pronásledované menšiny, např. na muslimské obyvatelstvo, jako 
jsou Rohingyové v Barmě, Ahmadíjové v Pákistánu, Hazáři v Afghánistánu a bihárští 
muslimové v Bangladéši;

D. vzhledem k tomu, že novela vyvolala rozpory, zejména v souvislosti s článkem 
14 indické ústavy, který zaručuje právo na rovnost před zákonem, a s článkem 15 této 
ústavy, který každého jednotlivce chrání před diskriminací na základě náboženství, rasy, 
kasty, pohlaví nebo místa narození; vzhledem k tomu, že mluvčí vysoké komisařky 
OSN pro lidská práva ve svém prohlášení vydaném dne 13. prosince 2019 uvedl, že tato 
novela je „svou povahou zásadně diskriminační“ a že se zdá, že zpochybňuje závazek 
Indie prosazovat rovnost před zákonem, který je zakotven v její ústavě a vyplývá 
z jejích mezinárodních závazků;

E. vzhledem k tomu, že indický nejvyšší soud zahájil projednávání petic předložených 
v souvislosti s novelou, aby posoudil její ústavnost, a že vládě poskytl lhůtu čtyřiceti 
dnů, aby na tyto petice odpověděla;

F. vzhledem k tomu, že několik indických států již oznámilo, že tento zákon nebudou 
uplatňovat; vzhledem k tomu, že stát Kérala již ve své petici adresované nejvyššímu 
soudu uvedl, že tato novela je v „rozporu se sekulární povahou indické ústavy“, 
a obvinil vládu z rozdělování národa na základě náboženské příslušnosti;

G. vzhledem k tomu, že protesty, které vypukly v návaznosti na přijetí novely zákona 
o státním občanství v celé Indii, zejména na půdě univerzit, byly bezpečnostními silami 
brutálně potlačeny, přičemž bylo nejméně 25 lidí zabito a 160 zraněno a tisíce lidí byly 
zatčeny; vzhledem k tomu, že indické orgány se s cílem zabránit pokojným protestům 
uchylují také k odpojování internetu a omezují provoz veřejné hromadné dopravy; 
vzhledem k tomu, že se objevují zprávy o stovkách protestujících, zejména ve státě 
Uttarpradéš, kteří byli biti, postřeleni nebo mučeni; vzhledem k tomu, že indické orgány 
omezily přístup k internetu také v mnoha oblastech na severovýchodě a ve státě 
Uttarpradéš, kde žije velká část indických muslimů; vzhledem k tomu, že zablokování 
internetové komunikace je porušením základního práva na přístup k informacím;

H. vzhledem k tomu, že novela byla uzákoněna v době, kdy indická vláda prosazovala 
zavedení celostátního ověřování občanství, tj. celostátní evidence občanů; vzhledem 
k tomu, že z prohlášení vlády vyplývá, že cílem celostátní evidence občanů je zbavit 
muslimy občanských práv a zároveň chránit práva hinduistů a dalších nemuslimských 
skupin; vzhledem k vysoké pravděpodobnosti, že pouze muslimové, kterých se 
celostátní evidence občanů netýká, se budou muset dostavit k cizineckým soudům, které 
byly zřízeny s cílem ověřovat právo na občanství; vzhledem k tomu, že mezinárodní 
společenství tyto soudy zkritizovalo, protože nechrání právo na spravedlivé soudní 
řízení a nezaručují dodržování lidských práv; vzhledem k tomu, že proces ověřování 
občanství byl nedávno dokončen ve státě Ásám a vedl k vyloučení více než 1,9 milionu 
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osob, které byly označeny za „nelegální migranty“ a nyní mohou být zadržovány v nově 
vybudovaných detenčních táborech nebo mohou být deportovány; vzhledem k tomu, že 
tyto postupy mohou vést k nárůstu xenofobie a zároveň podnítit náboženskou 
nesnášenlivost a diskriminaci v zemi;

I. vzhledem k tomu, že stávající vláda začala tvrdším způsobem potlačovat právo na 
svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování, a to například uvězněním 
pokojných kritiků na základě obvinění z pobuřování, pomluvy nebo terorismu;  
vzhledem k tomu, že indické orgány provedly v letech 2018 a 2019 několikrát razie 
v domech aktivistů a akademických pracovníků, kteří jsou hlasitými kritiky vlády a 
obránci lidských práv, zejména v souvislosti se zmíněnou novelou; vzhledem k tomu, že 
mezi zatčenými obránci lidských práv je i Akhil Gogoi, Dhardža Konwar a Bitu 
Sonowal; vzhledem k tomu, že Manaš Konwar, Lakhyadžoti Gogoi, Mohamed Faizal, 
Sadaf Džafar, Pawan Rao Ambedkar, Anoop Šramik, Robin Verma a Mohamed Šoaib 
byli propuštěni na kauci, ale jejich kauzy se stále vyšetřují;

J. vzhledem k tomu, že strategické partnerství mezi Evropskou unií a Indií je založeno na 
sdílených hodnotách demokracie, právního státu a dodržování lidských práv, na 
odhodlání zasazovat se o globální systém založený na pravidlech, účinný 
multilateralismus a udržitelný rozvoj a na společném zájmu o další rozvíjení 
dvoustranné spolupráce;

1. vyjadřuje hluboké politování nad přijetím a uplatňováním novely zákona o státním 
občanství, která je ve své podstatě diskriminační a nebezpečně rozděluje společnost; 
vyzývá indickou vládu, aby bezodkladně reagovala na petice občanů, jak to požaduje 
nejvyšší soud; dále indickou vládu vyzývá, aby zahájila pokojný dialog s různými 
skupinami obyvatel a zrušila diskriminační úpravy zákona, které jsou v rozporu 
s mezinárodními závazky Indie;  varuje před rostoucím nacionalismem, který vyústil 
mimo jiné v podněcování náboženské nesnášenlivosti a v diskriminaci muslimů;

2. připomíná, že zatímco cíl chránit pronásledované skupiny je chvályhodný, efektivní 
vnitrostátní politika pro udělování azylu a přijímání uprchlíků by měla být spravedlivá a 
svou povahou holistická a měla by se vztahovat na všechny, kdo to potřebují;

3. vyzývá indickou vládu, aby zohlednila legitimní obavy týkající se celostátní evidence 
občanů, která by se mohla využívat cíleně proti marginalizovaným skupinám; je 
znepokojen nebezpečným posunem, který zmíněná novela představuje, pokud jde o 
způsob, jakým se bude v Indii rozhodovat o občanství, i tím, že novela může vést 
k rozsáhlé krizi apatridity a způsobit obrovské lidské utrpení;

4. zdůrazňuje, že všichni migranti mají bez ohledu na svůj migrační status nárok 
na respekt, ochranu a dodržování základních lidských práv;

5. odsuzuje násilí a brutalitu, které vypukly po přijetí této novely v některých regionech 
Indie; připomíná, že donucovací orgány nesou zvláštní odpovědnost za to, aby projevily 
zdrženlivost a umožnily pokojné protesty; požaduje urychlené a nestranné vyšetření 
zmíněných událostí; vyzývá indické orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily 
demonstranty i obránce lidských práv, kteří jsou v současné době zadržováni;
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6. odsuzuje rozhodnutí indických orgánů zablokovat internetové připojení ke globálním 
sítím, což znemožňuje komunikaci a volný tok informací; zdůrazňuje, že tyto kroky 
jsou jednoznačným porušením svobody slova;

7. bere na vědomí, že novelu právě posuzuje indický nejvyšší soud a že indická vláda má 
k dispozici lhůtu v délce čtyřiceti dnů k tomu, aby odpověděla na petice; věří, že 
rozhodnutí nejvyššího soudu objasní tuto novelu a její slučitelnost s indickou ústavou 
a mezinárodními závazky Indie;

8. vyzývá indické orgány, aby aktivně spolupracovaly se všemi zástupci zvláštních 
postupů Rady OSN pro lidská práva; naléhavě je vyzývá, aby obzvláště spolupracovaly 
se zvláštním zpravodajem OSN pro otázky menšin, současné formy rasismu, rasové 
diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivosti a svobody náboženského vyznání 
nebo přesvědčení;

9. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie, aby pokračoval 
v konstruktivním dialogu s Indií o všech aspektech spolupráce, včetně politických 
a lidských práv; vyzývá EU a zastoupení členských států v Indii, aby do rozhovorů, jež 
vedou s indickými orgány, začlenily problematiku diskriminace etnických 
a náboženských menšin a aby se prioritně zaměřovaly na programy, které se zabývají 
diskriminací etnických skupin a náboženských menšin, a to i v oblastech, jako je 
vzdělávání, a na programy, které kladou důraz především na diskriminaci menšin;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, 
místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, indickému prezidentovi, indické vládě, indickému parlamentu 
a vládám indických svazových států.


