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Eiropas Parlamenta rezolūcija par 2019. gadā grozīto Indijas Pilsonības likumu
(2020/2519(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ANO Statūtus,

– ņemot vērā Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas (UDHR) 15. pantu,

– ņemot vērā ES Pamattiesību hartas 21. pantu,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 91 (1951) par Kašmīru,

– ņemot vērā 2019. gada ANO ziņojumu par Kašmīru,

– ņemot vērā Indijas un ES Stratēģiskās partnerības rīcības plānu, kas parakstīts 
2005. gada novembrī, kā arī ES un Indijas tematisko dialogu cilvēktiesību jautājumos,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas augsta līmeņa sanāksmes deklarāciju par 
tiesiskumu valsts un starptautiskā līmenī un Ģenerālās asamblejas 2012. gada 
30. novembrī pieņemto rezolūciju (A/RES/67/1),

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā kopš 2019. gada maija, kad vispārējās vēlēšanās uzvarēja Bharatiya Janata partija 
(BJP) un premjerministrs Narendra Modi atgriezās amatā uz otru pilnvaru termiņu, 
Indijas valdība ir pastiprinājusi savu nacionālistisko orientāciju, diskriminējot, aizskarot 
un vajājot nacionālās un reliģiskās minoritātes un cenšoties apklusināt opozīciju, 
cilvēktiesību grupas, cilvēktiesību aizstāvjus un žurnālistus, kas kritizē valdību;

B. tā kā 2019. gada augustā valdība atcēla Džammu un Kašmīras štata īpašo 
konstitucionālo statusu un sadalīja to divās atsevišķās federāli pārvaldītās teritorijās; tā 
kā valdība reģionā izvietoja papildu karaspēka vienības, pārtrauca interneta un telefona 
pieslēgumu un ieslodzīja tūkstošiem cilvēku, tostarp ievēlētus vadītājus, preventīvā 
apcietinājumā, izraisot starptautisku nosodījumu;

C. tā kā nekad nav īstenotas Drošības padomes rezolūcijas, kurās paredzēts referendums, 
kas ļautu visiem Kašmīras iedzīvotājiem noteikt Kašmīras turpmāko statusu;

D. tā kā Indijas parlaments 2019. gada 11. decembrī pieņēma 2019. gada grozīto Pilsonības 
likumu (CAA), ar ko groza 1955. gada Pilsonības likumu, lai nodrošinātu iespēju saņemt 
Indijas pilsonību hinduistu, sikhu, budistu, džainu, parsi un kristiešu reliģisko 
minoritāšu pārstāvjiem, kuri pirms 2014. gada decembra bija aizbēguši no vajāšanas 
Pakistānā, Bangladešā un Afganistānā; tā kā CAA neietver musulmaņus un citu reliģiju 
pārstāvjus no šīm valstīm, kā arī tamilu bēgļus no Šrilankas, rohindžas no Mjanmas un 
budistu bēgļus no Tibetas; tā kā ar šo grozījumu Indijas pilsonības likumā pirmo reizi kā 
pilsonības kritērijs tiek iekļauta reliģija; tā kā šis grozījums pārkāpj Indijas konstitūcijas 
sekulāro raksturu;
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E. tā kā CAA pārkāpj Indijas starptautiskās saistības nepieļaut pilsonības liegšanu rases, 
ādas krāsas, izcelsmes vai valsts vai etniskās izcelsmes dēļ, kā noteikts Starptautiskajā 
paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR) un citos cilvēktiesību 
līgumos; tā kā CAA nepārprotami pārkāpj Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas (UDHR) 
15. pantu, kurā noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz pilsonību un ka nevienam nedrīkst 
patvaļīgi atņemt pilsonību vai liegt tiesības mainīt pilsonību; tā kā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Augstā cilvēktiesību komisāra birojs ir nodēvējis CAA par fundamentāli 
diskriminējošu, piebilstot, ka, lai gan Indijas mērķis aizsargāt vajātās grupas ir atzinīgi 
vērtējams, tas būtu jāpanāk, izmantojot nediskriminējošu stabilu valsts patvēruma 
sistēmu;

F. tā kā visām valstīm ir pienākums bez izšķirības ievērot visu personu cilvēktiesības; tā kā 
indivīda juridiskā saikne ar konkrētu valsti, pamatojoties uz pilsonību, praksē joprojām 
ir būtisks priekšnoteikums pilnīga cilvēktiesību klāsta izmantošanai un aizsardzībai;

G. tā kā Ģenerālās asamblejas augsta līmeņa sanāksmes deklarācijā par tiesiskumu valsts 
un starptautiskā līmenī un ANO Ģenerālās asamblejas 2012. gada 30. novembra 
rezolūcijā ir norādīts, ka visas personas, iestādes un struktūras — gan publiskas, gan 
privātas, tostarp pati valsts — ir atbildīgas tādu likumu priekšā, kas nodrošina 
taisnīgumu, godīgumu un līdztiesību, un tām ir tiesības bez jebkādas diskriminācijas 
saņemt vienlīdzīgu tiesisko aizsardzību;

H. pauž bažas par to, ka CAA iezīmē bīstamas pārmaiņas attiecībā uz to, kā Indijā tiek 
noteikta pilsonība, un ir paredzams, ka tas radīs lielāko bezvalstniecības krīzi pasaulē un 
milzīgas cilvēku ciešanas;

I. tā kā tiesību akta pieņemšana izraisīja plašus protestus Indijā; tā kā galvaspilsētā Deli, 
kā arī Mumbajā, Kolkatā, Bangalorā un Haiderabadā ir notikušas milzīgas 
demonstrācijas; tā kā CAA rezultātā ir atjaunojusies karadarbība Tripurā; tā kā Asama, 
Utarpradēša un citi ziemeļaustrumu štati ir piedzīvojuši vardarbīgas demonstrācijas pret 
CAA saistībā ar bažām par to, ka Indijas pilsonības piešķiršana bēgļiem un imigrantiem 
liks viņiem zaudēt politiskās tiesības un tiesības uz kultūru un zemi un motivēs 
turpmāku migrāciju no Bangladešas; tā kā protestētāji ir pieprasījuši piešķirt Indijas 
pilsonību musulmaņu bēgļiem un imigrantiem;

J. tā kā protestētāji visā Indijā ir kritizējuši jauno likumu par to, ka tas ir 
nekonstitucionāls, jo diskriminē musulmaņus; tā kā pilsoņi pieprasa, lai grozījums tiktu 
atcelts un valsts mēroga Pilsonības reģistrs netiktu ieviests; tā kā pilsoņi ir nobažījušies 
par to, ka Indijas musulmaņu pilsoņi tiks padarīti par bezvalstniekiem un ievietoti 
apcietinājuma nometnēs; tā kā protestētāji ir pauduši nosodījumu par Indijas valdības 
autoritārismu, policijas veikto apspiešanu universitātēs un protestu apspiešanu;

K. tā kā Indijas valdība, reaģējot uz protestiem, ir cita starpā noteikusi komandantstundu, 
pārtraukusi interneta pakalpojumu sniegšanu, aizturējusi cilvēktiesību aktīvistus un, 
iespējams, veikusi spīdzināšanu;

L. tā kā tā vietā, lai kliedētu bažas, piedāvātu koriģējošus pasākumus, aicinātu drošības 
spēkus rīkoties savaldīgi un nodrošinātu pārskatatbildību, daudzi valdības vadītāji ir 
iesaistījušies centienos diskreditēt, atspēkot un apdraudēt protestētājus;
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M. tā kā protestu rezultātā ir gājuši bojā vairāki protestētāji, tikuši ievainoti protestētāji un 
policijas darbinieki un nodarīts kaitējums publiskajam un privātajam īpašumam; tā kā 
dažādu štatu valdības ir vai nu arestējušas personas, kas protestē pret CAA, vai 
noteikušas viņām aizlieguma rīkojumus saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa (CrPC) 
144. un 149. iedaļu; tā kā protestētāji ir saskārušies ar spēku un ierobežojošiem 
pasākumiem, kas pārkāpj viņu tiesības tikt uzklausītiem; pauž bažas par to, ka daudzi 
cilvēki ir nonākuši apcietinājumā vai viņiem ir liegta pieeja internetam;

N. tā kā vislielākais nāves gadījumu skaits valsts mēroga protestos pret CAA ir reģistrēts 
Utarpradēšā, tostarp Varanasi gājis bojā 8 gadus vecs bērns; tā kā tiek ziņots, ka vairāk 
nekā 22 protestētāji ir miruši no ložu ievainojumiem; tā kā cietušo ģimenes ir paudušas 
dusmas par nespēju policijas iecirknī saņemt pēcnāves ziņojumus un pirmos 
informatīvos ziņojumus (FIR); tā kā FIR par nemieriem ir detalizēti izstrādāti un to 
rezultātā ir notikuši vairāki aresti un zaudējumu novēršanas operācijas;

O. tā kā ir saņemti ticami ziņojumi par to, ka Indijā tiek spīdzināti apcietinājumā esošie 
protestētāji;

P. tā kā daži štati ir paziņojuši, ka neīstenos CAA, un daži štati, piemēram, Kerala, ir 
juridiski apstrīdējuši jauno pilsonības likumu;

Q. tā kā notiek tirdzniecības sarunas starp ES un Indiju,

1. pauž nopietnas bažas par to, ka Indija ir izveidojusi juridisko pamatu, lai miljoniem 
musulmaņu atņemtu pamattiesības uz vienlīdzīgu piekļuvi pilsonībai; pauž bažas par to, 
ka CAA un Valsts pilsoņu reģistru varētu izmantot, lai daudzus musulmaņu pilsoņus 
padarītu par bezvalstniekiem;

2. atgādina Indijas valdībai par tās saistībām saskaņā ar 1992. gada ANO Deklarāciju par 
to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālām vai etniskām, reliģiskām un 
lingvistiskām minoritātēm, kas nosaka valstu pienākumu aizsargāt reliģisko minoritāšu 
pastāvēšanu un identitāti to teritorijā un pieņemt atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka tas tiek panākts; atgādina Indijas valdībai, ka valdībām ir jānodrošina, lai cilvēki, kas 
pieder pie minoritāšu grupām, tostarp reliģiskajām minoritātēm, varētu izmantot savas 
cilvēktiesības bez diskriminācijas un pilnīgi vienlīdzīgi likuma priekšā, un stingri 
nosoda to, ka Indija pārkāpj šos starptautiski atzītos principus;

3. steidzami aicina Indijas valdību un parlamentu apliecināt savu pausto apņemšanos 
pilnībā garantēt bēgļu un migrantu aizsardzību neatkarīgi no viņu reliģiskās piederības;

4. mudina Indijas iestādes konstruktīvi sadarboties ar protestētājiem un apsvērt viņu 
prasības atcelt diskriminējošo CAA;

5. pauž solidaritāti ar 7. janvārī notikušo valsts mēroga streiku; norāda, ka vairāk nekā 
250 miljoni darba ņēmēju ir devušies ielās, lai protestētu pret sociālo nodrošinājumu 
visiem, pret valsts uzņēmumu privatizāciju un pret CAA; nosoda pārmērīgo spēku, kas 
tiek pielietots protestu apspiešanā; uzsver, ka iedzīvotājiem ir tiesības protestēt; aicina 
Indijas valdību veikt ticamu un neatkarīgu izmeklēšanu saistībā ar apgalvojumiem par 
to, ka tiesībaizsardzības amatpersonas ir pārmērīgi izmantojušas spēku un īstenojušas 
vardarbību pret demonstrantiem;
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6. aicina Indijas varas iestādes pārtraukt kriminalizēt protestus, atcelt nesamērīgos 
ierobežojumus attiecībā uz tiesībām uz vārda brīvību un miermīlīgu pulcēšanos, izbeigt 
neselektīvo interneta slēgšanu un nodrošināt visu cilvēktiesību aizsardzību;

7. nosoda nepilngadīgo un miermīlīgo protestētāju spīdzināšanu un aizturēšanu, kā to 
personu apcietināšanu, kas pauž kritiku par iestādēm;

8. mudina Indijas iestādes piekrist apmeklējumiem ANO īpašo procedūru satvarā, jo īpaši 
ANO īpašā referenta par uzskatu un vārda brīvības veicināšanu un aizsardzību, ANO 
īpašā referenta par tiesībām uz miermīlīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvību un ANO 
īpašā referenta par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi apmeklējumiem;

9. aicina ES un dalībvalstis nosodīt jebkādu vardarbību saistībā ar notiekošajiem 
protestiem pret CAA, tostarp iespējamo protestētāju nogalināšanu, ko veic 
tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas, un visiem incidentiem, kad policija pārmērīgi 
lieto spēku, no kuriem dažus ir pārbaudījusi organizācija Amnesty International India;

10. prasa ES un dalībvalstīm veicināt to, lai tiktu īstenotas ANO Drošības padomes 
rezolūcijas par Kašmīru; aicina Indiju un Pakistānu apsvērt milzīgās cilvēciskās, 
ekonomiskās un politiskās priekšrocības, ko sniegtu šī konflikta atrisināšana; pauž 
dziļas bažas par pieaugošo spriedzi starp Indiju un Pakistānu, ņemot vērā to, ka abas ir 
kodolieroču valstis un ka Indijas valdības pretrunīgie lēmumi par Kašmīru un pilsonību 
ir vēl vairāk veicinājuši šo spriedzi; nosoda vienpusējās izmaiņas, ko Indija veikusi 
attiecībā uz Kašmīras statusu; aicina abas puses īstenot ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR) 
ziņojuma par Kašmīru ieteikumus;

11. mudina ES un dalībvalstis savos kontaktos un sarunās ar Indijas partneriem norādīt uz 
pretrunīgi vērtēto jauno pilsonības likumu un uzstāj, ka ikvienā ES tirdzniecības 
nolīgumā ar Indiju būtu jāiekļauj stingra cilvēktiesību klauzula ar efektīvu īstenošanas 
un apturēšanas mehānismu;

12. aicina Indijas iestādes nekavējoties un objektīvi izmeklēt apgalvojumus par miermīlīgu 
protestētāju spīdzināšanu un sliktu izturēšanos pret viņiem;

13. aicina ES un tās dalībvalstis izmantot visas divpusējās un daudzpusējās sanāksmes, lai 
mudinātu Indijas iestādes uzsākt konstruktīvu cilvēktiesību dialogu un izbeigt represijas 
pret personām un organizācijām, kas darbojas cilvēktiesību jomā;

14. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Indijas valdībai un parlamentam, Padomei, 
Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības augstajam pārstāvim 
ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD).


