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B9-0079/2020

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

Evropský parlament,

– s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

– s ohledem na článek 15 Všeobecné deklarace lidských práv,

– s ohledem na článek 21 Listiny základních práv EU,

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 91 (1951) o Kašmíru,

– s ohledem na zprávu OSN o Kašmíru z roku 2019,

– s ohledem na společný akční plán pro strategické partnerství Indie-EU, který byl 
podepsán v listopadu 2005, a na tematický dialog mezi EU a Indií o lidských právech,

– s ohledem na Prohlášení o právním státu na vnitrostátní a mezinárodní úrovni, které 
bylo přijato na zasedání Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni, a na rezoluci, 
kterou přijalo Valné shromáždění dne 30. listopadu 2012 (A/RES/67/1),

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

A. vzhledem k tomu, že od května 2019, kdy Bharatíja Džanata Party (BJP) vyhrála 
v parlamentních volbách a Naréndra Módí zahájil svůj druhý mandát ve funkci 
ministerského předsedy, indická vláda zesílila svou nacionalistickou orientaci a 
zintenzivnila diskriminaci, obtěžování a pronásledování národnostních a náboženských 
menšin a umlčování jakékoli opozice, lidskoprávních organizací, obránců lidských práv 
a novinářů vyjadřujících se kriticky o vládě;

B. vzhledem k tomu, že v srpnu 2019 vláda zrušila zvláštní ústavní status státu Džammú a 
Kašmír a rozdělila jej na dvě samostatná, federálně spravovaná území; vzhledem 
k tomu, že vláda rozmístila v této oblasti další vojenské jednotky, zablokovala připojení 
k internetu a telefonická spojení a že tisíce lidí, včetně čelných zvolených zástupců, 
umístila do preventivní vazby, což vyvolalo odsouzení ze strany mezinárodního 
společenství;

C. vzhledem k tomu, že rezoluce Rady bezpečnosti požadující uspořádání referenda, 
v němž by všichni Kašmířané rozhodli o budoucím statusu této oblasti, nikdy nebyly 
provedeny v praxi;

D. vzhledem k tomu, že dne 11. prosince 2019 indický parlament schválil novelu zákona o 
státním občanství předloženou téhož roku, kterou se mění zákon o státním občanství 
z roku 1955 a jež má příslušníkům náboženských menšin, jako jsou hinduisté, sikhové, 
budhisté, džinisté, Pársové a křesťané, kteří v době před prosincem 2014 uprchli před 
pronásledováním z Pákistánu, Bangladéše a Afghánistánu, umožnit získání indického 
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státního občanství; vzhledem k tomu, že tato novela nezahrnuje muslimy a vyznavače 
dalších náboženství z těchto zemí a nevztahuje se ani na tamilské uprchlíky ze Šrí 
Lanky, Rohingy z Myanmaru a buddhistické uprchlíky z Tibetu; vzhledem k tomu, že 
touto novelou se do zákona o indické státní příslušnosti zavádí náboženství jakožto 
kritérium pro získání občanství; vzhledem k tomu, že taková novelizace je v rozporu se 
sekulární povahou indické ústavy;

E. vzhledem k tomu, že uvedená novela je porušením mezinárodních závazků Indie 
předcházet tomu, aby byli lidé zbavováni občanství na základě rasy, barvy pleti, původu 
nebo národnostního či etnického původu, jak je zakotveno v Mezinárodním paktu o 
občanských a politických právech a v dalších úmluvách o lidských právech; vzhledem 
k tomu, že novela je v jasném rozporu s článkem 15 Všeobecné deklarace lidských 
práv, v němž se uvádí, že „každý má právo na státní příslušnost“ a že „nikdo nesmí být 
svévolně zbaven své státní příslušnosti ani práva svou státní příslušnost změnit“;  
vzhledem k tomu, že Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva označil tuto novelu 
za předpis „ze své podstaty diskriminační“ a dodal, že ačkoliv záměr Indie „chránit 
pronásledované skupiny je chvályhodný“, je třeba jej realizovat prostřednictvím 
nediskriminačního a „propracovaného celostátního azylového systému“;

F. vzhledem k tomu, že všechny státy jsou povinny dodržovat lidská práva všech 
jednotlivců bez rozdílu; vzhledem k tomu, že právní vazba jednotlivce na konkrétní stát 
prostřednictvím státního občanství je v praxi i nadále základním předpokladem 
k uplatňování a ochraně celé škály lidských práv;

G. vzhledem k tomu, že jak je uvedeno v Prohlášení o právním státu na vnitrostátní a 
mezinárodní úrovni, které bylo přijato na zasedání Valného shromáždění OSN na 
vysoké úrovni, a v rezoluci Valného shromáždění ze dne 30. listopadu 2012, „každý 
člověk a všechny veřejné i soukromé instituce a subjekty, včetně samotného státu, musí 
dbát spravedlivých a přiměřených zákonů a mají právo na stejnou ochranu zákona bez 
jakéhokoli rozlišování“;  

H. vzhledem k tomu, že zmíněná novela představuje nebezpečný posun, pokud jde o 
způsob, jakým se bude v Indii rozhodovat o občanství, a může vést k největší krizi 
apatridity na světě a způsobit obrovské lidské utrpení;

I. vzhledem k tomu, že přijetí této právní úpravy vyvolalo v Indii rozsáhlé protesty; 
vzhledem k tomu, že obrovské demonstrace se konaly v hlavním městě Dillí, ale i 
v Bombaji, Kalkatě, Bengalúru a Hajdarábádu; vzhledem k tomu, že novela znovu 
podnítila projevy nevraživosti v Tripuře; vzhledem k tomu, že v Ásámu, Uttarpradéši a 
dalších severovýchodních státech se proti novele zvedla vlna násilných protestů z obav, 
že udělení indického státního občanství uprchlíkům a přistěhovalcům povede ke ztrátě 
jejich „politických práv, kultury a práv na půdu“ a k další imigraci z Bangladéše; 
vzhledem k tomu, že účastníci protestů požadovali, aby indické občanství bylo 
udělováno muslimských uprchlíkům a přistěhovalcům;

J. vzhledem k tomu, že protestující v celé Indii kritizovali nový zákon za to, že je 
protiústavní, neboť diskriminuje muslimy; vzhledem k tomu, že občané požadují 
zrušení novely a vyslovují se proti zavedení celostátní evidence občanů; vzhledem 
k tomu, že občané se obávají, že muslimští obyvatelé Indie budou zbaveni občanství a 
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umisťováni do zadržovacích táborů; vzhledem k tomu, že protestující odsoudili 
autoritářství indické vlády, policejní zásahy na univerzitách a potlačení protestů;

K. vzhledem k tomu, že indická vláda na protesty reagovala mimo jiné zavedením zákazu 
vycházení, zablokováním internetových služeb, zadržením lidskoprávních aktivistů a 
údajně i mučením;

L. vzhledem k tomu, že místo toho, aby řešili obavy obyvatelstva, nabídli opatření 
k nápravě situace, vyzvali bezpečnostní složky ke zdrženlivému jednání a zajistili 
vyvození odpovědnosti, se mnozí vedoucí představitelé vlády zapojili do snah 
zdiskreditovat a kárat účastníky protestů, případně jim vyhrožovat;

M. vzhledem k tomu, že při protestních akcích několik protestujících zemřelo, někteří 
demonstranti a policisté byli zraněni a byl poškozen veřejný i soukromý majetek; 
vzhledem k tomu, že vlády některých indických států účastníky protestů proti novele 
zákona o státním občanství buď zatkly, nebo jim uložily zákaz shromažďování podle 
článků 144 a 149 trestního řádu; vzhledem k tomu, že protestující byli konfrontováni 
s demonstrací síly a byla proti nim použita restriktivní opatření, která porušují jejich 
právo veřejně vystoupit a projevit vlastní názor; je znepokojen skutečností, že řada lidí 
byla zadržena nebo zbavena možnosti používat internet;

N. vzhledem k tomu, že během protestů probíhajících po celé zemi zaznamenal nejvyšší 
počet úmrtí stát Uttarpradéš, kde ve městě Váránasí zemřelo dokonce i osmileté dítě; 
vzhledem k tomu, že 22 účastníků protestů údajně podlehlo zraněním způsobeným 
střelnou zbraní; vzhledem k tomu, že rodiny obětí jsou sklíčeny z toho, že nemohou na 
policii získat pitevní zprávu ani podat trestní oznámení;  vzhledem k tomu, že tato 
oznámení týkající se protestů jsou podrobná a že na jejich základě byla zatčena řada 
osob a byly podniknuty kroky k náhradě škod;

O. vzhledem k tomu, že se objevily důvěryhodné zprávy o tom, že zadržovaní účastníci 
protestů jsou v Indii mučeni;

P. vzhledem k tomu, že některé svazové státy oznámily, že se novelou zákona nebudou 
v praxi řídit, a některé státy, například Kérala, nový zákon o státním občanství právně 
napadly;

Q. vzhledem k tomu, že mezi EU a Indií probíhají obchodní jednání;

1. je hluboce znepokojen skutečností, že Indie vytvořila právní základ k tomu, aby miliony 
muslimů zbavila základního práva na rovný přístup k získání státního občanství; je 
znepokojen tím, že tato novela a celostátní evidence občanů by mohly být využity ke 
zbavení muslimských občanů státní příslušnosti;

2. připomíná indické vládě její závazky vyplývající z Deklarace OSN o právech 
příslušníků národnostních, etnických, náboženských a jazykových menšin z roku 1992, 
která stanoví povinnost zemí chránit na jejich území existenci a identitu náboženských 
menšin a přijmout za tímto účelem náležitá opatření;  připomíná indické vládě, že vlády 
jsou povinny zajistit, aby příslušníci menšin, včetně náboženských menšin, mohli 
uplatňovat svá lidská práva bez diskriminace a za plné rovnosti před zákonem, a 
důrazně odsuzuje porušení těchto mezinárodně uznávaných zásad ze strany Indie;
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3. naléhavě vyzývá vládu a parlament Indie, aby dostály svému deklarovanému závazku 
zaručit plnou ochranu uprchlíků a migrantů bez ohledu na jejich náboženství;

4. naléhavě vyzývá indické orgány, aby s účastníky protestů navázaly konstruktivní dialog 
a zvážily jejich požadavek na zrušení diskriminační novely zákona o státním občanství;

5. vyjadřuje solidaritu s účastníky celostátní stávky, která se konala dne 7. ledna; 
konstatuje, že do ulic se vydalo více než 250 milionů pracovníků, kteří požadovali 
sociální zabezpečení pro všechny a protestovali proti privatizaci veřejných podniků a 
proti novele zákona o státním občanství; odsuzuje nepřiměřené použití síly při 
potlačování protestů; zdůrazňuje, že občané mají právo protestovat; vyzývá indickou 
vládu, aby zajistila důvěryhodné a nezávislé prošetření údajných nepřiměřeně 
důrazných a násilných zákroků donucovacích orgánů proti demonstrantům;

6. vyzývá indické orgány, aby přestaly kriminalizovat protesty, zrušily nepřiměřená 
omezení svobody projevu a práva na pokojné shromažďování, ukončily svévolná 
blokování komunikačních sítí a zajistily ochranu všech lidských práv;

7. odsuzuje mučení a zadržování nezletilých a účastníků pokojných protestů, jakož i 
uvěznění osob kritizujících úřady;

8. naléhavě vyzývá indické orgány, aby umožnily misi zvláštních postupů OSN vstup do 
země, zejména zvláštnímu zpravodaji OSN pro podporu a ochranu práva na svobodu 
přesvědčení a projevu, zvláštnímu zpravodaji OSN pro práva na svobodu pokojného 
shromažďování a sdružování a zvláštní zpravodajce OSN pro mimosoudní, zrychlené a 
svévolné popravy;

9. vyzývá EU a členské státy, aby odsoudily veškeré násilí, k němuž dochází v souvislosti 
s probíhajícími protesty proti novele zákona o státním občanství, včetně údajného zabití 
protestujících donucovacími orgány, a všechny případy nadměrného použití síly policií, 
z nichž některé ověřila organizace Amnesty International India;

10. vyzývá EU a členské státy, aby prosazovaly provedení rezolucí o Kašmíru, které přijala 
Rada bezpečnosti OSN; žádá Indii a Pákistán, aby vzaly v potaz obrovské lidské, 
hospodářské a politické přínosy, které by mělo vyřešení tohoto konfliktu; vyjadřuje 
hluboké znepokojení nad rostoucím napětím mezi Indií a Pákistánem (tedy dvěma státy 
s jadernými zbraněmi), které ještě vzrostlo v důsledku kontroverzního rozhodnutí 
indické vlády o Kašmíru a otázce státního občanství; odsuzuje jednostranné změny ve 
statusu Kašmíru, které provedla Indie; žádá obě strany, aby provedly doporučení 
uvedená ve zprávě Agentury OSN pro uprchlíky  o Kašmíru;

11. naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby při kontaktech a jednáních s indickými 
partnery vznesly otázku nového kontroverzního právního předpisu o státním občanství, 
a trvá na tom, aby každá obchodní dohoda EU s Indií obsahovala důrazně formulovanou 
doložku o lidských právech s účinným mechanismem provádění dohody a pozastavení 
její platnosti;

12. vyzývá indické orgány, aby urychleně začaly nestranně vyšetřovat případy údajného 
mučení a špatného zacházení s účastníky pokojných protestů;
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13. vyzývá EU a její členské státy, aby při všech dvoustranných i vícestranných jednáních 
naléhavě po indických orgánech požadovaly zahájení konstruktivního dialogu o 
lidských právech a ukončení zákroků proti jednotlivcům a organizacím věnujícím se 
lidským právům;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Indie, Radě, 
Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku a Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ).


