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Uznesenie Európskeho parlamentu o novele indického zákona o štátnom občianstve z 
roku 2019
(2020/2519(RSP))
Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Indii,

– so zreteľom na strategické partnerstvo medzi EÚ a Čínou, ktoré začalo v roku 2004,

– so zreteľom na vyhlásenie expertov OSN z 3. júla 2019 o riziku stavu bez štátnej 
príslušnosti pre milióny osôb a nestabilite v Ásáme v Indii,

– so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia a slobody prejavu,

– so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv,

– so zreteľom na závery Rady z 10. decembra 2018 o stratégii EÚ pre Indiu,

– so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach osôb patriacich k národnostným alebo 
etnickým, náboženským a jazykovým menšinám z 18. decembra 1992,

– so zreteľom na základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi 
orgánov presadzovania práva,

– so zreteľom na globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii,

– so zreteľom na dohovor OSN o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti,

– so zreteľom na Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej 
diskriminácie,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

– so zreteľom na ústavu Indie,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže 9. a 11. decembra 2019 prijali obe snemovne parlamentu Indie novelu zákona o 
štátnom občianstve z roku 2019 (ďalej len „novela“), ktorou sa mení indický zákon o 
štátnom občianstve z roku 1955;

B. keďže cieľom novely indického zákona o štátnom občianstve je urýchliť udeľovanie 
občianstva hinduistom, sikhom, budhistom, džainom, parsom a kresťanom, ktorí utekajú 
pred prenasledovaním v Afganistane, Bangladéši a Pakistane a ktorí boli rezidentmi v 
krajine už pred rokom 2015, ale neposkytuje rovnakú ochranu moslimom;

C. keďže India tiež hraničí s Bhutánom, Barmou, Nepálom a Srí Lankou, ale do pôsobnosti 
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tejto novely sa nedostali srílanskí Tamilovia, ktorí tvoria v Indii najväčšiu skupinu 
utečencov a ktorí v tejto krajine pobývajú už viac ako 30 rokov; keďže organizácia 
Amnesty International poukázala na to, že novela sa nevzťahuje na ďalšie 
prenasledované menšiny vrátane moslimského obyvateľstva, ako sú Rohingovia v 
Barme, Ahmadíjovia v Pakistane, Chazari v Afganistane a bihárski moslimovia v 
Bangladéši;

D. keďže novela vyvolala polemiku, a to najmä vzhľadom na článok 14 indickej ústavy, 
ktorý zaručuje právo na rovnosť pred zákonom, ako aj jej článok 15, ktorý chráni všetky 
osoby pred diskrimináciou na základe náboženstva, rasy, kasty, pohlavia alebo miesta 
narodenia; keďže hovorca vysokej komisárky OSN pre ľudské práva vo svojom 
vyhlásení z 13. decembra 2019 uviedol, že novela má „zásadne diskriminačný 
charakter“ a že sa zdá, že podkopáva záväzok Indie presadzovať rovnosť pred zákonom, 
ako je zakotvená v ústave Indie a ako vyplýva z jej medzinárodných záväzkov;

E. keďže Najvyšší súd Indie začal posudzovať petície o tejto novele s cieľom posúdiť jej 
ústavnosť a stanovil vláde lehotu 40 dní, aby reagovala na tieto petície;

F. keďže viaceré indické štáty už oznámili, že nebudú tento zákon uplatňovať; keďže vláda 
Keraly vo svojej petícii adresovanej najvyššiemu súdu uviedla, že novela je porušením 
sekulárnej povahy indickej ústavy a obvinila indickú vládu z rozdeľovania národa podľa 
náboženstiev;

G. keďže protesty, ktoré v reakcii na prijatie tejto novely vypukli po celej Indii, najmä v 
univerzitných areáloch, sa stretli s brutálnym zásahom zo strany bezpečnostných síl, čo 
viedlo k usmrteniu najmenej 25 osôb, zraneniu 160 osôb a zatknutiu tisícok ľudí; keďže 
indické orgány sa s cieľom zabrániť pokojným protestom uchyľujú aj k odpájaniu 
internetu a obmedzujú prevádzku verejnej dopravy; keďže sa objavili správy o stovkách 
demonštrantov, najmä v štáte Uttarpradéš, ktorí boli zbití, postrelení alebo mučení; 
keďže indické orgány tiež obmedzili prístup k internetu v mnohých oblastiach na 
severovýchode a v štáte Uttarpradéš, kde žije veľká časť indických moslimov; keďže 
znemožnenie internetovej komunikácie predstavuje porušenie základného práva na 
prístup k informáciám;

H. keďže novela bola prijatá v čase, keď indická vláda presadzovala postup celoštátneho 
overovania občianstva prostredníctvom tzv. národného registra občanov; keďže z 
vyhlásení vlády vyplýva, že cieľom postupu národného registra občanov je zbaviť 
moslimov ich práv spojených s občianstvom a zároveň chrániť práva hinduistov a iných 
nemoslimov; keďže s najväčšou pravdepodobnosťou len moslimovia, ktorí nie sú 
zahrnutí do národného registra občanov, sa budú musieť dostaviť na cudzinecké súdy, 
ktoré boli zriadené s cieľom posudzovať právo na občianstvo; keďže medzinárodné 
spoločenstvo tieto súdy odsúdilo, pretože nechránia právo na spravodlivý proces a 
záruky v oblasti ľudských práv; keďže tento postup bol nedávno dokončený v štáte 
Ásám, kde viedol k vylúčeniu viac ako 1,9 milióna ľudí, ktorí boli označení za 
nelegálnych migrantov a môžu byť teraz zadržiavaní v novovybudovaných detenčných 
táboroch alebo deportovaní; keďže tieto postupy môžu prehĺbiť xenofóbiu a zároveň 
zvýšiť náboženskú neznášanlivosť a diskrimináciu v krajine;
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I. keďže súčasná vláda začala tvrdšie potlačovať právo na slobodu prejavu, združovanie a 
pokojné zhromažďovanie, a to aj uväznením pokojných kritikov na základe obvinení z 
poburovania, hanobenia alebo terorizmu; keďže indické orgány vykonali v rokoch 2018 
a 2019 niekoľko domových prehliadok aktivistov a akademikov, ktorí boli výraznými 
kritikmi vlády a vyjadrovali sa k otázkam ľudských práv, najmä v súvislosti s touto 
novelou; keďže medzi zatknutými obhajcami ľudských práv sú Akhil Gogoi, Dharjya 
Konwar a Bitu Sonowal; keďže Manash Konwar, Lakhyajyoti Gogoi, Mohammad 
Faizal, Sadaf Jafar, Pawan Rao Ambedkar, Anoop Shramik, Robin Verma a 
Mohammad Shoaib boli prepustení na kauciu, ale vyšetrovanie ich prípadov ešte stále 
prebieha;

J. keďže strategické partnerstvo medzi Európskou úniou a Indiou je založené na 
spoločných hodnotách demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv, na 
záväzku ku globálnemu poriadku založenému na pravidlách a k účinnému 
multilateralizmu, udržateľnému rozvoju a na spoločnom záujme o ďalší rozvoj 
bilaterálnej spolupráce;

1. vyjadruje hlboké poľutovanie nad prijatím a uplatňovaním novely, ktorá je svojou 
povahou diskriminačná a nebezpečne rozdeľuje spoločnosť; vyzýva vládu Indie, aby 
bezodkladne reagovala na petície občanov, ako to požaduje najvyšší súd; ďalej vyzýva 
vládu Indie, aby spolupracovala s rôznymi skupinami obyvateľstva v rámci mierového 
dialógu a aby zrušila diskriminačné úpravy zákona, ktoré sú v rozpore s 
medzinárodnými záväzkami Indie; varuje pred rastúcim nacionalizmom, ktorý okrem 
iného vyústil do podnecovania náboženskej neznášanlivosti a diskriminácie moslimov;

2. pripomína, že hoci deklarovaný ciel novely, ktorým je ochrana prenasledovaných 
skupín, je vítaný, účinná vnútroštátna azylová a utečenecká politika by mala byť svojou 
povahou spravodlivá a celostná a mala by sa vzťahovať na všetkých, ktorí sú v núdzi;

3. vyzýva indickú vládu, aby riešila legitímne obavy týkajúce sa národného registra 
občanov, ktorý sa môže použiť proti marginalizovaným skupinám; je znepokojený, že 
národný register občanov predstavuje nebezpečný posun v spôsobe, akým sa bude v 
Indii určovať občianstvo, a môže vytvoriť rozsiahlu krízu v oblasti stavu bez štátnej 
príslušnosti a spôsobiť obrovské ľudské utrpenie;

4. zdôrazňuje, že všetci migranti majú bez ohľadu na svoj migračný status nárok na 
rešpekt, ochranu a dodržiavanie svojich základných ľudských práv;

5. odsudzuje násilie a brutalitu, ktoré vypukli v rôznych regiónoch Indie po prijatí tejto 
novely; pripomína osobitnú zodpovednosť orgánov presadzovania práva postupovať 
zdržanlivo a umožniť pokojný protest; žiada o urýchlené a nestranné vyšetrenie 
udalostí; vyzýva indické orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili 
demonštrantov a obhajcov ľudských práv, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní;

6. odsudzuje rozhodnutie indických orgánov prerušiť internetový prístup ku globálnym 
sieťam, čo znemožnilo komunikáciu a voľný tok informácií; zdôrazňuje, že takéto 
opatrenia sú jasným porušením slobody prejavu;
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7. poznamenáva, že Najvyšší súd Indie novelu posudzuje a že vláda Indie dostala 40 dní, 
aby reagovala na petície; vyjadruje presvedčenie, že akékoľvek rozhodnutie 
Najvyššieho súdu Indie vo väčšej miere objasní novelu a jej zlučiteľnosť s ústavou Indie 
a s medzinárodnými záväzkami Indie;

8. vyzýva indické orgány, aby aktívne spolupracovali v rámci všetkých osobitných 
postupov Rady OSN pre ľudské práva; naliehavo ich vyzýva, aby spolupracovali najmä 
s osobitnými spravodajcami OSN pre otázky menšín, súčasné formy rasizmu, rasovej 
diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti a slobodu náboženského vyznania 
alebo viery;

9. vyzýva PK/VP, aby pokračoval v konštruktívnom dialógu s Indiou o všetkých 
aspektoch spolupráce vrátane politických a ľudských práv; vyzýva EÚ a zastupiteľstvá 
členských štátov v Indii, aby začlenili otázku diskriminácie etnických a náboženských 
menšín do svojich dialógov s indickými orgánmi a aby uprednostňovali programy, ktoré 
riešia diskrimináciu etnických skupín a náboženských menšín, a to aj v takých 
oblastiach, ako je vzdelávanie, a programy, ktoré sa osobitne zameriavajú na 
diskrimináciu menšín;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, 
podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku, prezidentovi Indie, vláde Indie, Indickému parlamentu a 
vládam spolkových štátov Indie.


