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B9-0079/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Att tal-2019 li jemenda l-Att dwar iċ-
Ċittadinanza tal-Indja
(2020/2519(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 15 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 91 (1951) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar il-
Kashmir,

– wara li kkunsidra r-rapport tan-NU dwar il-Kashmir tal-2019,

– wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni Konġunt ta' Sħubija Strateġika bejn l-Indja u l-UE, 
li ġie ffirmat f'Novembru 2005, u d-Djalogu Tematiku bejn l-UE u l-Indja dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Laqgħa ta' Livell Għoli tal-Assemblea Ġenerali 
tan-NU dwar l-istat tad-dritt fil-livell nazzjonali u dak internazzjonali u r-riżoluzzjoni 
adottata mill-Assemblea Ġenerali fit-30 ta' Novembru 2012 (A/RES/67/1),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi, mindu l-Partit Bharatiya Janata (BJP) rebaħ l-elezzjoni ġenerali f'Mejju 2019 u l-
Prim Ministru Narendra Modi reġa' tela' għat-tieni mandat tiegħu, il-Gvern tal-Indja 
saħħaħ l-orjentazzjoni nazzjonalistika tiegħu, u ddiskrimina kontra minoranzi nazzjonali 
u reliġjużi, tahom fastidju u mexxa proċedimenti ġuridiċi kontrihom u sikket 
kwalunkwe oppożizzjoni, gruppi tad-drittijiet tal-bniedem, difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem, u ġurnalisti li kkritikaw lill-gvern;

B. billi f'Awwissu 2019 il-gvern irrevoka l-istatus kostituzzjonali speċjali tal-istat ta' 
Jammu u Kashmir u qasmu f'żewġ territorji separati, regolati b'mod federali; billi l-
gvern skjera truppi addizzjonali lejn ir-reġjun, qata' l-Internet u l-linji telefoniċi, u 
poġġa lil eluf ta' persuni f'detenzjoni preventiva, inklużi mexxejja eletti, sitwazzjoni li 
ġibdet il-kundanna tal-komunità internazzjonali;

C. billi r-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà li jirrikjedu referendum li jippermetti lill-
Kashmiri kollha jiddeterminaw l-istatus futur tal-Kashmir qatt ma ġew implimentati;

D. billi l-Att tal-2019 li jemenda l-Att dwar iċ-Ċittadinanza tal-Indja (CAA) għadda mill-
Parlament tal-Indja fil-11 ta' Diċembru 2019 u jemenda l-Att taċ-Ċittadinanza tal-1955 
biex jipprovdi triq għaċ-ċittadinanza Indjana għall-membri tal-minoranzi reliġjużi 
Hindu, Sikh, Buddisti, Jain, Parsi u Nsara li kienu ħarbu l-persekuzzjoni mill-Pakistan, 
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mill-Bangladesh u mill-Afganistan qabel Diċembru 2014; billi s-CAA iħalli barra lill-
Musulmani u lil oħrajn minn dawn il-pajjiżi, kif ukoll lir-refuġjati Tamil mis-Sri Lanka, 
lir-Rohingya mill-Myanmar, u lir-refuġjati Buddisti mit-Tibet; billi din l-emenda 
tintroduċi r-reliġjon bħala kriterju għaċ-ċittadinanza għall-ewwel darba taħt il-liġi tan-
nazzjonalità Indjana; billi din l-emenda tikser in-natura sekulari tal-kostituzzjoni tal-
Indja;

E. billi s-CAA jikser l-obbligi internazzjonali tal-Indja li tipprevjeni ċ-ċaħda taċ-
ċittadinanza abbażi tar-razza, il-kulur, id-dixxendenza jew l-oriġini nazzjonali jew 
etnika, kif minqux fil-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR) u 
fi trattati oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem; billi s-CAA jikser b'mod ċar l-Artikolu 15 
tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (UDHR), li jghid li "Kulħadd 
għandu l-jedd għan-nazzjonalità" u li "Ħadd m'għandu jkun imċaħħad għal xejn b'xejn 
min-nazzjonalità tiegħu, lanqas mid-dritt li jbiddilha"; billi l-Uffiċċju tal-Kummissarju 
Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem sejjaħ lis-CAA 
"fundamentalment diskriminatorju", u żied jgħid li, filwaqt li "l-għan tal-Indja li 
tipproteġi lill-gruppi ppersegwitati huwa milqugħ tajjeb", dan għandu jitwettaq permezz 
ta' "sistema tal-ażil nazzjonali robusta" li ma tkunx diskriminatorja;

F. billi l-istati kollha huma marbuta li jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem tal-individwi 
kollha mingħajr distinzjoni; billi r-rabta legali ta' individwu ma' stat partikolari permezz 
taċ-ċittadinanza jibqa' fil-prattika prerekwiżit essenzjali għat-tgawdija u l-protezzjoni 
tal-firxa sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem;

G. billi, kif iddikjarat fid-Dikjarazzjoni tal-Laqgħa ta' Livell Għoli tal-Assemblea Ġenerali 
dwar l-istat tad-dritt fil-livell nazzjonali u dak internazzjonali u fir-riżoluzzjoni adottata 
mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fit-30 ta' Novembru 2012, li l-persuni, l-istituzzjonijiet 
u l-entitajiet kollha, pubbliċi u privati, inkluż l-Istat innifsu, huma marbuta li 
jirrispettaw il-liġijiet ġusti u ekwi u huma intitolati mingħajr l-ebda diskriminazzjoni 
għall-protezzjoni indaqs tal-liġi";

H. billi s-CAA huwa sinjal ta' bidla perikoluża fil-mod kif iċ-ċittadinanza se tiġi 
ddeterminata fl-Indja u mistenni joħloq l-akbar kriżi tal-apolidija fid-dinja u jikkawża 
tbatija immensa tal-bniedem;

I. billi l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni kkawżat protesti fuq skala kbira fl-Indja; billi saru 
dimostrazzjonijiet enormi fil-kapitali, Delhi, kif ukoll f'Mumbai, f'Kolkata, f'Bangalore 
u f'Hyderabad; billi, f'Tripura, is-CAA reġa' kebbes ostilitajiet antiki; billi l-Assam, l-
Uttar Pradesh u stati oħra tal-Grigal raw dimostrazzjonijiet vjolenti kontra s-CAA 
minħabba l-biżgħat li l-għoti taċ-ċittadinanza Indjana lir-refuġjati u lill-immigranti se 
jikkawża t-telf tad-"drittijiet politiċi, il-kultura u d-drittijiet tal-art" tagħhom u jħajjar 
aktar migrazzjoni mill-Bangladesh; billi d-dimostranti talbu li ċ-ċittadinanza Indjana 
tingħata lir-refuġjati u lill-immigranti Musulmani;

J. billi d-dimostranti madwar l-Indja kollha kkritikaw il-liġi l-ġdida talli tmur kontra l-
kostituzzjoni billi tiddiskrimina kontra l-Musulmani; billi ċ-ċittadini qed jitolbu 
b'insistenza li l-emenda titneħħa u li r-Reġistru Nazzjonali taċ-Ċittadinanza madwar in-
nazzjon kollu ma jiġix implimentat; billi ċ-ċittadini jinsabu mħassba li ċ-ċittadini 
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Musulmani tal-Indja se jsiru apolidi u jispiċċaw jitqiegħdu f'kampijiet tad-detenzjoni; 
billi d-dimostranti kkundannaw l-awtoritarjaniżmu tal-Gvern Indjan, it-trażżin mwettaq 
mill-pulizija fl-universitajiet u s-soppressjoni tal-protesti;

K. billi t-tweġiba tal-Gvern tal-Indja għall-protesti kien jinkludi l-impożizzjoni ta' kerfju, 
il-qtugħ tas-servizzi tal-Internet, id-detenzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u l-
allegata tortura;

L. billi, minflok ma indirizzaw it-tħassib, billi joffru azzjoni korrettiva, jappellaw lill-forzi 
tas-sigurtà jaġixxu b'mod imrażżan u jiżguraw l-obbligu ta' rendikont, ħafna mexxejja 
tal-gvern kienu involuti fi sforzi biex jiskreditaw, jirribattu u jheddu lid-dimostranti;

M. billi l-protesti wasslu għall-mewt ta' għadd ta' dimostranti, ħallew dimostranti u persunal 
tal-pulizija midruba, u wasslu għal danni lill-proprjetà pubblika u privata; billi diversi 
gvernijiet statali jew arrestaw lil dawk li kienu qed jipprotestaw kontra s-CAA jew 
imponew ordnijiet projbittivi fuqhom bis-saħħa tat-Taqsimiet 144 u 149 tal-Kodiċi tal-
Proċedura Kriminali; billi d-dimostranti ġew ikkonfrontati b'wirja tal-forza u b'miżuri 
restrittivi li jiksru d-dritt tagħhom li jidhru u li jinstemgħu; jesprimi tħassib li ħafna nies 
sabu ruħhom f'detenzjoni jew qed jgħixu f'sitwazzjoni fejn l-Internet huwa maqtugħ;

N. billi fl-Uttar Pradesh seħħew l-akbar għadd ta' mwiet waqt il-protesti li saru mal-pajjiż 
kollu kontra s-CAA, inkluża l-mewt ta' tifel ta' 8 snin f'Varanisi, u billi aktar minn 
22 dimostrant huma rrappurtati li tilfu ħajjithom minħabba l-ġrieħi li ġarrbu bil-balal li 
ġew sparati; billi l-familji tal-vittmi esprimew uġigħ ta' qalb kbir minħabba l-fatt li ma 
setgħux jirċievu rapport tal-awtopsja u jressqu l-Ewwel Rapporti ta' Informazzjoni 
(FIRs) fl-istazzjon tal-pulizija; billi l-FIRs dwar l-irvellijiet huma dettaljati u wasslu 
għal diversi arresti u operazzjonijiet ta' rkupru tad-danni;

O. billi kien hemm rapporti kredibbli li dimostranti li kienu detenuti ġew ittorturati fl-
Indja;

P. billi xi stati ħabbru li ma kinux se jimplimentaw is-CAA u xi stati, bħal Kerala, ressqu 
rikuża legali kontra l-liġi l-ġdida dwar iċ-ċittadinanza;

Q. billi għaddejjin negozjati kummerċjali bejn l-UE u l-Indja;

1. Jesprimi tħassib kbir dwar il-fatt li l-Indja ħolqot raġunijiet legali biex lil miljuni ta' 
Musulmani tneħħilhom id-dritt fundamentali ta' aċċess indaqs għaċ-ċittadinanza; jinsab 
imħasseb li s-CAA jista' jintuża, flimkien mar-Reġistru Nazzjonali taċ-Ċittadini, biex 
ħafna ċittadini Musulmani isibu ruħhom apolidi;

2. Ifakkar lill-Gvern tal-Indja fl-obbligi tiegħu skont id-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-
Drittijiet tal-Persuni li jappartjenu għal Minoranzi Nazzjonali, Etniċi, Reliġjużi u 
Lingwistiċi tal-1992, li tistabbilixxi l-obbligu li l-pajjiżi jipproteġu l-eżistenza u l-
identità tal-minoranzi reliġjużi fit-territorji tagħhom u li jadottaw miżuri xierqa biex 
jiżguraw li dan l-obbligu jitwettaq; ifakkar lill-Gvern tal-Indja li l-gvernijiet huma 
obbligati jiżguraw li l-persuni li jappartjenu lil gruppi ta' minoranza, inklużi l-minoranzi 
reliġjużi, ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tal-bniedem tagħhom mingħajr 
diskriminazzjoni u b'ugwaljanza sħiħa quddiem il-liġi, u jikkundanna bil-qawwa l-ksur 
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min-naħa tal-Indja ta' dawn il-prinċipji rikonoxxuti internazzjonalment;

3. Jappella b'mod urġenti lill-Gvern u lill-Parlament tal-Indja juru l-impenn li huma 
esprimew li jiggarantixxu b'mod sħiħ il-protezzjoni tar-refuġjati u tal-migranti, 
irrispettivament mir-reliġjon tagħhom;

4. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Indjani jimpenjaw ruħhom b'mod kostruttiv mad-dimostranti u 
jikkunsidraw it-talbiet insistenti tagħhom li c-CAA diskriminatorju jiġi revokat;

5. Jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-istrajk nazzjonali li sar fis-7 ta' Jannar; jinnota li aktar 
minn 250 miljun ħaddiem niżlu fit-toroq biex jipprotestaw favur is-sigurtà soċjali għal 
kulħadd, kontra l-privatizzazzjoni tal-kumpaniji pubbliċi, u kontra s-CAA; jikkundanna 
l-forza eċċessiva użata fit-trażżin tal-protesti; jenfasizza li ċ-ċittadini għandhom id-dritt 
li jipprotestaw; jistieden lill-Gvern tal-Indja jistabbilixxi investigazzjoni kredibbli u 
indipendenti dwar l-allegazzjonijiet li sar użu eċċessiv tal-forza u l-vjolenza mill-
uffiċjali tal-infurzar tal-liġi kontra d-dimostranti;

6. Jistieden lill-awtoritajiet Indjani jwaqqfu l-kriminalizzazzjoni tal-protesti, ineħħu r-
restrizzjonijiet sproporzjonati li hemm fuq id-drittijiet tal-libertà ta' espressjoni u ta' 
għaqda paċifika, itemmu l-qtugħ indiskriminatorju tan-netwerks tal-komunikazzjoni u 
jiżguraw il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem kollha;

7. Jikkundanna t-tortura u d-detenzjoni tal-minorenni u tad-dimostranti paċifiċi u l-
priġunerija ta' dawk li jikkritikaw lill-awtoritajiet;

8. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Indjani jaċċettaw żjarat mill-Proċeduri Speċjali tan-NU, b'mod 
partikolari r-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-dritt 
għal-libertà ta' opinjoni u espressjoni, ir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-drittijiet 
għal-libertà ta' assemblea paċifika u ta' assoċjazzjoni u r-Rapporteur Speċjali tan-NU 
dwar eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji ;

9. Jitlob li l-UE u l-Istati Membri jikkundannaw kull vjolenza fil-kuntest tal-protesti li 
għaddejjin kontra s-CAA, inkluż l-allegat qtil ta' dimostranti minn uffiċjali tal-infurzar 
tal-liġi, u l-inċidenti kollha ta' użu eċċessiv tal-forza mill-pulizija, li xi wħud minnhom 
ġew ivverifikati minn Amnesty International India;

10. Jitlob li l-UE u l-Istati Membri jippromwovu l-implimentazzjoni tar-riżoluzzjonijiet tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar il-Kashmir; jistieden lill-Indja u lill-Pakistan 
jikkunsidraw il-benefiċċji umani, ekonomiċi u politiċi enormi li ġġib magħha s-
soluzzjoni ta' dan il-kunflitt; jesprimi tħassib kbir dwar it-tensjonijiet li qed jiżdiedu 
bejn l-Indja u l-Pakistan – it-tnejn li huma stati li jippossiedu l-armi nukleari – li 
komplew jitkebbsu bid-deċiżjonijiet kontroversjali tal-Gvern tal-Indja dwar il-Kashmir 
u ċ-ċittadinanza; jikkundanna l-bidliet unilaterali li saru fl-istatus tal-Kashmir min-naħa 
tal-Indja; jitlob liż-żewġ naħat jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport dwar 
il-Kashmir tal-UNHCR, l-Aġenzija tan-NU għar-Refuġjati;

11. Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jqajmu l-kwistjoni tal-leġiżlazzjoni kontroversjali l-
ġdida dwar iċ-ċittadinanza fil-kuntatti u n-negozjati tagħhom ma' sħabhom Indjani, u 
jinsisti li kwalunkwe ftehim kummerċjali tal-UE mal-Indja għandu jinkludi klawżola 
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b'saħħitha dwar id-drittijiet tal-bniedem b'mekkaniżmu effettiv ta' implimentazzjoni u 
sospensjoni;

12. Jistieden lill-awtoritajiet Indjani jvaraw investigazzjoni minnufih u imparzjali dwar l-
allegazzjonijiet ta' tortura u trattament ħażin tad-dimostranti paċifiċi;

13. Jitlob li l-UE u lill-Istati Membri tagħha jużaw il-laqgħat bilaterali u multilaterali kollha 
biex iħeġġu lill-awtoritajiet Indjani jiftħu djalogu kostruttiv dwar id-drittijiet tal-
bniedem u jwaqqfu r-ripressjoni minn fuq l-individwi u l-organizzazzjonijiet li jaħdmu 
fuq id-drittijiet tal-bniedem;

14. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Gvern u 
lill-Parlament tal-Indja, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà, u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE).


