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B9-0078/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o spremembi indijskega zakona o državljanstvu iz 
leta 2019
(2020/2519(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Indiji,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

– ob upoštevanju Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije,

– ob upoštevanju globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah,

– ob upoštevanju Deklaracije OZN o pravicah pripadnikov narodnih ali etičnih, verskih 
ali jezikovnih manjšin z dne 18. decembra 1992,

– ob upoštevanju indijske ustave,

– ob upoštevanju strateškega partnerstva med EU in Indijo, sklenjenega leta 2004,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 10. decembra 2018 o strategiji EU o Indiji,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker sta 9. in 11. decembra 2019 oba domova indijskega parlamenta sprejela spremembo 
zakona o državljanstvu iz leta 2019, ki spreminja indijski zakon o državljanstvu iz leta 
1955;

B. ker se s spremenjenim zakonom o državljanstvu pospešuje postopek za pridobitev 
indijskega državljanstva (z enajstih na pet let) za migrante brez dokumentov in begunce, 
ki pripadajo hindujski, sikhovski, budistični, džainistični, parsijski in krščanski verski 
manjšini in so pred preganjanjem zbežali iz sosednjega Afganistana, Bangladeša in 
Pakistana ter v Indijo vstopili do vključno 31. decembra 2014; ker lahko tuji migranti za 
indijsko državljanstvo zaprosijo po skupno dvanajstih letih prebivanja;

C. ker indijska vlada pojasnjuje, da je razlog za spremembo zakona želja, da bi v Indiji 
zagotovili pravno varnost – neke vrste pozitivno diskriminacijo – preganjanim 
pripadnikom verskih manjšin iz teh treh sosednjih držav, kjer je islam državna religija;

D. ker spremenjeni zakon o državljanstvu sproža nasprotovanje in je tarča kritik, da je 
selektiven in da iz določb o verskih skupnostih izključuje muslimane; ker je tiskovni 
predstavnik visokega komisarja OZN za človekove pravice v izjavi z dne 13. decembra 
2019 navedel, da je spremenjeni zakon o državljanstvu „v svojem bistvu 
diskriminatoren“ ter da očitno ogroža zavezo Indije za enakost pred zakonom, kot je 
zapisana v njeni ustavi in izhaja iz mednarodnih obveznosti;
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E. ker je organizacija Amnesty International Indija opozorila, da spremenjeni zakon o 
državljanstvu ne vključuje drugih preganjanih manjšin, tudi ne muslimanskega 
prebivalstva, kot so Rohingejci v Burmi, ahmadisti in Hazari v Pakistanu ter biharski 
muslimani v Bangladešu;

F. ker je sprejetje spremenjenega zakona o državljanstvu sprožilo proteste po indijskih 
regijah, zlasti na univerzah; ker je bilo po poročanju v spopadih z varnostnimi silami 
ubitih dva ducata ljudi, veliko pa je bilo ranjenih in aretiranih; ker se v poročilih navaja 
vsesplošno policijsko nasilje;

G. ker po mnenju kritikov spremenjeni zakon o državljanstvu ogroža sekularni značaj 
države in krši ustavo, zlasti 14. člen, ki vsem zagotavlja enakost pred zakonom, in 15. 
člen, ki vsakogar varuje pred diskriminacijo na podlagi vere, rase, kaste, spola ali kraja 
rojstva;

H. ker je indijsko vrhovno sodišče začelo obravnavati peticije o spremenjenem zakonu o 
državljanstvu zaradi ocene ustavnosti in je vladi določilo 40 dni za odgovor na te 
peticije;

I. ker strateško partnerstvo med Evropsko unijo in Indijo temelji na skupnih vrednotah 
demokracije, pravne države, spoštovanja človekovih pravic, zavezanosti svetovnemu 
redu, ki temelji na pravilih, in učinkovitemu multilateralizmu, trajnostnega razvoja ter 
skupnega interesa za nadaljnji razvoj dvostranskega sodelovanja, ki se od vrhunskih 
srečanj EU in Indije leta 2016 in 2017 v vseh pogledih nenehno izboljšuje;

1. izraža zaskrbljenost zaradi spremenjenega zakona o državljanstvu in številnih 
negativnih posledic, ki bi jih lahko ta zakon imel za mednarodni ugled Indije in notranjo 
stabilnost;

2. spoštuje poskus indijske vlade, da bi pomagala in uredila pravni položaj preganjanih 
verskih manjšin iz večinsko muslimanskih sosednjih držav, ki prebivajo v Indiji; vendar 
meni, da bo imelo sprejetje enega sklopa pravil za izbrane preganjane manjšine in 
drugega, manj ugodnega sklopa za druge manjšine nasproten učinek in bi lahko veljalo 
za diskriminatorno; opozarja, da bi morala biti učinkovita nacionalna azilna in begunska 
politika pravična in celovita ter bi morala veljati za vse v stiski;

3. poziva indijsko vlado, naj oceni spremenjeni zakon o državljanstvu in njegove posledice 
z vidika enakosti in nediskriminacije ter glede na mednarodne obveznosti;

4. obsoja nasilje in krutost, ki sta izbruhnila v različnih indijskih regijah po sprejetju 
spremenjenega zakona o državljanstvu; opozarja na posebno odgovornost varnostnih sil, 
da se zadržijo in dovolijo mirne proteste;

5. ugotavlja, da je spremenjeni zakon o državljanstvu začelo obravnavati indijsko vrhovno 
sodišče, ki je indijski vladi dalo 40 dni za odgovor na peticije; je prepričan, da bo 
vsakršna sodba vrhovnega sodišča prinesla več jasnosti glede spremenjenega zakona o 
državljanstvu in njegove skladnosti z indijsko ustavo in mednarodnimi obveznostmi 
države;

6. poziva podpredsednika Komisije/visokega predstavnika, naj z Indijo nadaljuje tvoren 
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dialog o vseh vidikih sodelovanja, tudi o političnih in človekovih pravicah;

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, državam 
članicam, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko, indijskemu predsedniku, indijski vladi, indijskemu predsedniku 
vlade in indijskemu parlamentu.


