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Резолюция на Европейския парламент относно Закона от 2019 г. за изменение на 
Закона за индийското гражданство
(2020/2519(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

– като взе предвид член 15 от Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ),

– като взе предвид член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид Резолюция 91 (1951) на Съвета за сигурност на ООН относно 
Кашмир,

– като взе предвид доклада от 2019 г. на ООН относно Кашмир,

– като взе предвид съвместния план за действие за стратегическо партньорство 
между Индия и ЕС, подписан през ноември 2005 г., и тематичния диалог между 
ЕС и Индия относно правата на човека,

– като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище на Общото 
събрание на ООН относно принципите на правовата държава на национално и 
международно равнище и резолюцията, приета от Общото събрание на 
30 ноември 2012 г. (A/RES/67/1),

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че в резултат от победата на партията „Бхаратия Джаната“ на 
общите избори през май 2019 г. и от завръщането на министър-председателят 
Нарендра Моди за втори мандат правителството на Индия засили своята 
националистическа ориентация, като извършва дискриминация, тормоз и 
преследване спрямо националните и религиозните малцинства и заглушава всяка 
опозиция, групи и отделни лица, защитаващи правата на човека, както и 
журналисти, настроени критично спрямо правителството;

Б. като има предвид, че през август 2019 г. правителството отмени специалния 
конституционен статут на щата Джаму и Кашмир и го раздели на две отделни 
територии с федерално управление; като има предвид, че правителството 
разположи допълнителни войски в региона, изключи интернет и телефоните и 
задържа превантивно хиляди хора, включително лидери, които са спечелили 
избори, което предизвика осъждане от страна на международната общност;

В. като има предвид, че резолюциите на Съвета за сигурност, с които се изисква 
референдум, за да се предостави възможност на всички кашмирци да определят 
бъдещия статут на Кашмир, изобщо не бяха приложени;
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Г. като има предвид, че Законът от 2019 г. за изменение на Закона за индийското 
гражданство (ЗИЗГ) беше приет от парламента на Индия на 11 декември 2019 г. и 
с него беше изменен Законът за гражданството от 1955 г., за да се осигури 
възможност за предоставяне на индийско гражданство на членовете на 
хиндуистки, сикхски, будистки, джайнистки, парси или християнски религиозни 
малцинства, избягали от преследвания в Пакистан, Бангладеш и Афганистан, 
които са влезли в Индия преди декември 2014 г.; като има предвид, че ЗИЗГ не 
включва в обхвата си мюсюлманите и други общности от тези държави, както и 
тамилските бежанци от Шри Ланка, лицата от общността рохингия от Мианмар и 
будистките бежанци от Тибет; като има предвид, че това изменение за пръв път 
въвежда религията като критерий за гражданство съгласно закона за индийското 
гражданството; като има предвид, че това изменение е в нарушение на светския 
характер на конституцията на Индия;

Д. като има предвид, че ЗИЗГ нарушава международните задължения на Индия за 
предотвратяване на лишаването от гражданство въз основа на раса, цвят на 
кожата, произход или национална или етническа принадлежност, както е 
посочено в Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и 
други договори в областта на правата на човека; като има предвид, че ЗИЗГ е в 
явно нарушение на член 15 от Всеобщата декларация за правата на човека 
(ВДПЧ), в който се посочва, че „всеки има право на гражданство“ и че „никой не 
може да бъде произволно лишен от гражданство, нито да му бъде отказано 
правото да смени гражданството си“; като има предвид, че Службата на 
върховния комисар на ООН за правата на човека нарече ЗИЗГ „изначално 
дискриминационен“, като добави, че макар „целта на Индия за защита на 
преследваните групи да се приветства“, това следва да се постигне чрез 
недискриминационна „стабилна национална система за предоставяне на 
убежище“;

Е. като има предвид, че всички държави са обвързани от задължението да зачитат 
правата на човека по отношение на всички физически лица без разлика; като има 
предвид, че правната обвързаност на дадено лице с определена държава чрез 
гражданство продължава да бъде на практика съществена предпоставка за 
ползването и защитата на пълния набор от права на човека;

Ж. като има предвид, че – както се посочва в декларацията от срещата на високо 
равнище на Общото събрание относно принципите на правовата държава на 
национално и международно равнище и в резолюцията, приета от Общото 
събрание на ООН на 30 ноември 2012 г. – „всички лица, институции и органи – 
публични и частни, включително самата държава, носят отговорност съгласно 
справедливо, честно и гарантиращо равни права законодателство и имат право, 
без каквато и да е дискриминация, на еднаква защита от страна на закона“;

З. като има предвид, че Законът за индийското гражданство е проява на опасна 
промяна в начина, по който се определя гражданството в Индия, и се очаква да 
доведе до най-голямата криза във връзка с липсата на гражданство в света, както 
и да причини огромни човешки страдания;
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И. като има предвид, че приемането на законодателството доведе до масови протести 
в Индия; като има предвид, че бяха проведени огромни демонстрации в столицата 
Делхи, както и в Мумбай, Колката, Бангалор и Хайдерабад; като има предвид, че 
ЗИЗГ разпали отново старите вражди в Трипура; като има предвид, че в Асам, 
Утар Прадеш и други североизточни щати се проведоха придружени от насилие 
демонстрации срещу ЗИЗГ поради опасения, че предоставянето на индийско 
гражданство на бежанци и имигранти ще доведе до загуба на „политическите 
права, културата и правата върху земята“ за местните хора и ще мотивира по-
нататъшната миграция от Бангладеш; като има предвид, че протестиращите 
призоваха да се предостави индийско гражданство на мюсюлманските бежанци и 
имигранти;

Й. като има предвид, че протестиращите в цяла Индия критикуват новия закон като 
противоконституционен и дискриминационен по отношение на мюсюлманите; 
като има предвид, че гражданите искат поправката на закона да бъде премахната 
и да не се реализира националният регистър на гражданството, обхващащ цялата 
страна; като има предвид загрижеността на гражданите, че мюсюлманските 
граждани на Индия ще се превърнат в лица без гражданство и ще бъдат изпратени 
в лагери за задържане; като има предвид, че протестиращите осъдиха 
авторитаризма на правителството на Индия, полицейските репресии в 
университетите и потушаването на протестите;

К.  като има предвид, че реакцията на правителството на Индия по повод на 
протестите включваше налагане на домашен арест, спиране на интернет услугите 
и задържане на активисти в областта на правата на човека и са налице твърдения 
за изтезания;

Л. като има предвид, че вместо да предприемат мерки във връзка с опасенията, да 
предложат коригиращи действия, да призовават силите за сигурност да действат 
сдържано и да гарантират търсене на отговорност, много правителствени 
ръководители се включват в действия с цел дискредитиране, порицание и 
заплашване на протестиращите;

М. като има предвид, че протестите са довели до смъртта на няколко протестиращи, 
сред протестиращите и полицейските служители има ранени и са нанесени щети 
на публична и частна собственост; като има предвид, че правителствата на 
различни щати или са арестували лицата, които са протестирали срещу ЗИЗГ, или 
са наложили възбрана върху тях съгласно членове 144 и 149 от 
Наказателнопроцесуалния кодекс; като има предвид, че протестиращите са били 
посрещнати с демонстрация на сила и ограничителни мерки, които нарушават 
правото им да бъдат видени и изслушани; изразява загриженост във връзка с това, 
че много хора са се оказали задържани или трябва да се примирят с периодично 
спиране на интернет;

Н. като има предвид, че в Утар Прадеш е имало най-голям брой смъртни случаи по 
време на общонационалните протести срещу ЗИЗГ, което включва смъртта на 8-
годишно дете във Варанаси; като има предвид, че за повече от 22 протестиращи се 
съобщава, че са починали от раните си, след като са били простреляни; като има 
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предвид, че семейства на жертви са заявили, че страдат поради факта, че не 
получават доклади от аутопсията е не могат да подават първоначална информация 
в полицейските участъци; като има предвид, че докладите с първоначална 
информация относно безредиците са подробни и са довели до множество арести и 
операции по обезщетяване за нанесени вреди;

О. като има предвид, че са налице достоверни сведения за изтезания на задържани 
демонстранти в Индия;

П. като има предвид, че някои щати са обявили, че няма да прилагат ЗИЗГ, а други 
щати, като например Керала, обжалват по съдебен ред новия закон за 
гражданството;

Р. като има предвид, че между ЕС и Индия се водят търговски преговори;

1. изразява дълбока загриженост поради факта, че Индия е създала правни 
основания за лишаването на милиони мюсюлмани от основното право на 
равнопоставен достъп до гражданство; изразява загриженост, че ЗИЗГ би могъл да 
се използва, заедно с Националния регистър на гражданите, с цел многобройни 
мюсюлмански граждани да се окажат лица без гражданство;

2. припомня на правителството на Индия за неговите задължения съгласно 
Декларацията на ООН от 1992 г. относно правата на лицата, принадлежащи към 
национални или етнически, религиозни и езикови малцинства, която установява 
задължението на държавите да защитават съществуването и идентичността на 
религиозните малцинства на тяхна територия и да приемат подходящи мерки, за 
да гарантират постигането на тази цел; припомня на правителството на Индия, че 
от правителствата се изисква да гарантират, че лицата, принадлежащи към 
малцинствени групи, включително религиозни малцинства, могат да упражняват 
своите права на човека без дискриминация и при условия на пълно равенство пред 
закона, и решително осъжда нарушаването от страна на Индия на тези 
международно признати принципи;

3. настоятелно призовава правителството и парламента на Индия да демонстрират 
изразения от тях ангажимент за цялостно гарантиране на защитата на бежанците и 
мигрантите, независимо от тяхната религия;

4. настоятелно призовава индийските държавни органи да започнат конструктивни 
разговори с протестиращите и да разгледат исканията им за отмяна на 
дискриминационния ЗИЗГ;

5. изразява солидарност с националната стачка, проведена на 7 януари; отбелязва, че 
над 250 милиона работници са излезли на улицата, за да протестират с искания за 
социалната сигурност за всички, срещу приватизацията на публични дружества и 
срещу ЗИЗГ; осъжда прекомерната сила, използвана при репресиите срещу 
протестите; подчертава, че гражданите имат право да протестират; призовава 
правителството на Индия да започне надеждно и независимо разследване на 
твърденията за прекомерна употреба на сила и насилие от страна на служители на 
правоприлагащите органи срещу демонстрантите;
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6. призовава индийските държавни органи да спрат инкриминирането на протестите, 
да отменят непропорционалните ограничения на правата на свобода на изразяване 
на мнение и на мирни събрания, да прекратят произволното блокиране и да 
гарантират защитата на всички права на човека;

7. осъжда изтезанията и задържането на деца и мирни демонстранти, както и 
лишаването от свобода на лица с критично отношение към държавните органи;

8. настоятелно призовава индийските държавни органи да приемат посещения в 
рамките на специалните процедури на ООН, по-специално специалния докладчик 
на ООН относно утвърждаването и защитата на правото на свобода на убеждение 
и на изразяване, специалния докладчик на ООН за правото на свобода на мирни 
събрания и на свободно сдружаване и специалния докладчик на ООН за 
извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните 
екзекуции;

9. призовава ЕС и държавите членки да осъдят всички форми на насилие в контекста 
на продължаващите протести срещу ЗИЗГ, включително твърденията за убийства 
на демонстранти от служители на правоприлагащите органи, както и всички 
случаи на прекомерна употреба на сила от страна на полицията, някои от които 
бяха потвърдени от „Амнести Интернешънъл Индия“;

10. призовава ЕС и държавите членки да насърчават прилагането на резолюциите на 
Съвета за сигурност на ООН относно Кашмир; призовава Индия и Пакистан да 
вземат предвид огромните ползи за хората, икономиката и политиката от 
решаването на този конфликт; изразява дълбока загриженост във връзка с 
нарастващото напрежение между Индия и Пакистан – държави, разполагащи с 
ядрени оръжия, което се засилва допълнително от спорните решения на 
правителството на Индия относно Кашмир и гражданството; осъжда 
едностранните промени, извършени от Индия в статута на Кашмир; призовава и 
двете страни да изпълнят препоръките от доклада на Агенцията на ООН за 
бежанците (ВКБООН) относно Кашмир;

11. настоятелно призовава ЕС и държавите членки да поставят въпроса за спорното 
ново законодателство относно гражданството в своите контакти и преговори със 
своите индийски партньори и настоява всяко търговско споразумение на ЕС с 
Индия да включва силна клауза за правата на човека с ефективен механизъм за 
изпълнение и суспендиране;

12. призовава индийските държавни органи да започнат бързо и безпристрастно 
разследване на твърденията за изтезания и малтретиране на мирни протестиращи;

13. призовава ЕС и неговите държави членки да използват всички двустранни и 
многостранни срещи, за да призовават настоятелно индийските държавни органи 
да започнат конструктивен диалог по въпросите на правата на човека и да сложат 
край на репресиите срещу лица и организации, които работят в областта на 
правата на човека;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството 
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и парламента на Индия, на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност, както и на Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД).


