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Uznesenie Európskeho parlamentu o novele indického zákona o štátnom občianstve z 
roku 2019
(2020/2519(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

– so zreteľom na článok 15 Všeobecnej deklarácie ľudských práv,

– so zreteľom na článok 21 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 91 (1951) o Kašmíre,

– so zreteľom na správu OSN o Kašmíre z roku 2019,

– so zreteľom na Spoločný akčný plán strategického partnerstva Indie a EÚ podpísaný 
v novembri 2005 a na tematický dialóg medzi EÚ a Indiou o ľudských právach,

– so zreteľom na vyhlásenie zo zasadnutia Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni 
o právnom štáte na národnej a medzinárodnej úrovni a na rezolúciu, ktorú prijalo Valné 
zhromaždenie 30. novembra 2012 (A/RES/67/1),

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže indická vláda odvtedy, čo strana Bharatíja Džanata (BJP) vyhrala všeobecné 
voľby v máji 2019 a predseda vlády Naréndra Módí bol zvolený na druhé funkčné 
obdobie, zosilnila svoju nacionalistickú orientáciu a diskriminuje, obťažuje a 
prenasleduje národnostné a náboženské menšiny a umlčiava akúkoľvek opozíciu, 
skupiny pre ľudské práva, obhajcov ľudských práv a novinárov, ktorí sú voči vláde 
kritickí;

B. keďže vláda v auguste 2019 zrušila osobitné ústavné postavenie štátu Džammú a 
Kašmír a rozdelila ho na dve samostatné, federálne spravované územia; keďže vláda 
rozmiestnila v tomto regióne ďalšie vojenské jednotky, odpojila internet a telefóny a 
umiestnila tisíce ľudí do preventívnej väzby vrátane zvolených vedúcich predstaviteľov, 
čo viedlo k medzinárodnému odsúdeniu;

C. keďže rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré požadujú referendum, na základe 
ktorého by o budúcom štatúte Kašmíru mohli hlasovať všetci Kašmírčania, neboli nikdy 
vykonané;

D. keďže 11. decembra 2019 schválil indický parlament novelu zákona o štátnom 
občianstve z roku 2019, ktorou sa mení zákon o štátnom občianstve z roku 1955 a ktorá 
má príslušníkom náboženských menšín, a to hinduistom, sikhom, budhistom, džinistom, 
Pársom a kresťanom, ktorí pred decembrom 2014 utiekli pred prenasledovaním z 
Pakistanu, Bangladéša a Afganistanu, umožniť získanie indického občianstva; keďže 
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táto novela nezahŕňa moslimov a ďalšie skupiny z týchto krajín, ako ani tamilských 
utečencov zo Srí Lanky, Rohingov z Mjanmarska a budhistických utečencov z Tibetu; 
keďže táto novela zavádza po prvýkrát do indického zákona o štátnej príslušnosti 
náboženstvo ako kritérium pre získanie občianstva; keďže táto novela je v rozpore so 
sekulárnou povahou indickej ústavy;

E. keďže novela je rozpore s medzinárodnými záväzkami Indie zamedziť odoberaniu 
občianstva na základe rasy, farby, pôvodu či národného alebo etnického pôvodu, ako je 
zakotvené v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a v ďalších 
zmluvách o ľudských právach; keďže novela je v jasnom rozpore s článkom 15 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv, v ktorom sa uvádza, že „každý má právo na 
štátnu príslušnosť“ a že „nikto nesmie byť svojvoľne zbavený svojej štátnej príslušnosti 
ani práva svoju štátnu príslušnosť zmeniť“; keďže Úrad vysokej komisárky OSN pre 
ľudské práva označil túto novelu za „v zásade diskriminačnú“ a dodal, že hoci cieľ 
Indie „chrániť prenasledované skupiny je vítaný“, malo by sa to dosiahnuť 
prostredníctvom nediskriminačného „uceleného vnútroštátneho azylového systému“;

F. keďže všetky štáty sú povinné dodržiavať ľudské práva všetkých jednotlivcov bez 
rozdielu; keďže právny vzťah jednotlivca ku konkrétnemu štátu prostredníctvom 
občianstva zostáva v praxi základným predpokladom pre uplatňovanie a ochranu celej 
škály ľudských práv;

G. keďže, ako sa uvádza vo vyhlásení zo zasadnutia Valného zhromaždenia na vysokej 
úrovni o právnom štáte na národnej a medzinárodnej úrovni a v rezolúcii, ktorú Valné 
zhromaždenie OSN prijalo 30. novembra 2012, „všetky osoby, inštitúcie a subjekty, 
verejné a súkromné, vrátane samotného štátu, sa zodpovedajú voči nestranným, 
spravodlivým a rovnocenným zákonom a majú právo na rovnakú ochranu zákona bez 
akejkoľvek diskriminácie“;

H. keďže táto novela predstavuje nebezpečný posun v spôsobe, akým sa bude v Indii 
určovať občianstvo, a môže vytvoriť najväčšiu krízu v oblasti stavu bez štátnej 
príslušnosti na svete a spôsobiť obrovské ľudské utrpenie;

I. keďže schválenie tohto právneho predpisu vyvolalo v Indii rozsiahle protesty; keďže v 
hlavnom meste Dillí, ako aj v Bombaji, Kalkate, Bangalúre a Hajdarábáde sa konali 
obrovské demonštrácie; keďže táto novela opätovne vyvolala násilnosti v Tripure; 
keďže v Ásame, Uttarpradéši a ďalších severovýchodných štátoch došlo k násilným 
protestom proti tejto novele z obáv, že udelenie indického občianstva utečencom a 
prisťahovalcom povedie k strate „politických práv, kultúry a vlastníckych práv k 
pozemku“ a spôsobí ďalšiu migráciu z Bangladéša; keďže protestujúci požadovali, aby 
bolo indické občianstvo udeľované moslimským utečencom a prisťahovalcom;

J. keďže protestujúci v celej Indii kritizovali nový zákon za to, že je protiústavný tým, že 
diskriminuje moslimov; keďže občania požadujú zrušenie novely a to, aby sa 
nezaviedol celoštátny register štátneho občianstva; keďže občania sa obávajú toho, že 
moslimskí občania Indie sa stanú osobami bez štátnej príslušnosti a že budú 
umiestňovaní v zadržiavacích táboroch; keďže protestujúci odsúdili autoritárstvo 
indickej vlády, policajné zásahy na univerzitách a potláčanie protestov;
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K. keďže indická vláda reagovala na protesty okrem iného zavedením zákazu vychádzania, 
vypnutím internetových služieb, zadržiavaním aktivistov za ľudské práva a údajne aj 
mučením;

L. keďže mnohí vládni predstavitelia sa zapojili do snáh diskreditovať a karhať 
protestujúcich či im pohroziť miesto toho, aby riešili obavy, ponúkli nápravné opatrenia 
a požadovali od bezpečnostných síl, aby konali zdržanlivo a zabezpečili zodpovednosť;

M. keďže protesty mali za následok smrť niekoľkých protestujúcich, niekoľko 
protestujúcich a policajtov bolo zranených a boli spôsobené škody na verejnom a 
súkromnom majetku; keďže vlády viacerých štátov buď zatkli tých, ktorí protestovali 
proti novele, alebo im stanovili zákaz podľa oddielu 144 a 149 trestného poriadku; 
keďže protestujúci boli konfrontovaní prejavmi sily a obmedzujúcimi opatreniami, ktoré 
porušujú ich právo byť videní a vypočutí; vyjadruje znepokojenie nad tým, že mnoho 
ľudí bolo zadržaných alebo sa muselo zmieriť s vypnutím internetu;

N. keďže počas celoštátnych protestov proti novele došlo k najväčšiemu počtu úmrtí v 
Uttarpradéši vrátane úmrtia 8-ročného dieťaťa vo Varanasi; keďže údajne viac než 22 
protestujúcich podľahlo zraneniam spôsobených výstrelom zo strelnej zbrane; keďže 
rodiny obetí vyjadrili úzkosť nad tým, že na policajnej stanici nemôžu získať správy z 
pitvy ani správy s prvými informáciami; keďže správy s prvými informáciami týkajúce 
sa protestov sú podrobné a na ich základe bolo zatknutých viacero osôb a boli prijaté 
opatrenia na náhradu škôd;

O. keďže existujú dôveryhodné správy o tom, že zadržiavaní protestujúci sú v Indii 
mučení;

P. keďže niektoré štáty oznámili, že túto novelu nevykonajú, a niektoré štáty, napríklad 
Kerala, tento nový zákon o štátnom občianstve právne napadli;

Q. keďže medzi EÚ a Indiou prebiehajú obchodné rokovania;

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že India vytvorila právny základ na to, aby 
milióny moslimov zbavila základného práva na rovnaký prístup k štátnemu občianstvu; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že táto novela by spolu s národným registrom občanov 
mohli byť použité na zbavenie mnohých moslimských občanov štátnej príslušnosti;

2. pripomína indickej vláde jej záväzky vyplývajúce z Deklarácie OSN o právach osôb 
patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám z 
roku 1992, v ktorej sa stanovuje povinnosť krajín chrániť existenciu a identitu 
náboženských menšín na ich územiach a prijať na tento účel vhodné opatrenia; 
pripomína indickej vláde, že vlády sú povinné zabezpečiť, aby príslušníci menšinových 
skupín vrátane náboženských menšín mohli vykonávať svoje ľudské práva bez 
diskriminácie a v plnej rovnosti pred zákonom, a dôrazne odsudzuje, že India porušuje 
tieto medzinárodne uznávané zásady;

3. naliehavo vyzýva vládu a parlament Indie, aby preukázali svoj vyslovený záväzok plne 
zaručiť ochranu utečencov a migrantov bez ohľadu na ich náboženstvo;
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4. naliehavo vyzýva indické orgány, aby s protestujúcimi viedli konštruktívny dialóg a 
zvážili ich požiadavky na zrušenie tejto diskriminačnej novely;

5. vyjadruje solidaritu s národným štrajkom, ktorý sa konal 7. januára; konštatuje, že viac 
ako 250 miliónov pracovníkov vyšlo do ulíc, aby požadovali sociálne zabezpečenie pre 
všetkých a protestovali proti privatizácii verejných podnikov a proti uvedenej novele; 
odsudzuje nadmerné použitie sily pri potlačení protestov; zdôrazňuje, že občania majú 
právo na protest; vyzýva indickú vládu, aby zabezpečila dôveryhodné a nezávislé 
vyšetrenie údajného nadmerného použitia sily a násilia zo strany príslušníkov orgánov 
presadzovania práva voči demonštrantom;

6. vyzýva indické orgány, aby zastavili kriminalizáciu protestov, zrušili neprimerané 
obmedzenia práv na slobodu prejavu a pokojného zhromažďovania, ukončili všetky 
blokovania internetu a zabezpečili ochranu všetkých ľudských práv;

7. odsudzuje mučenie a zadržiavanie maloletých a pokojných protestujúcich a uväznenie 
osôb, ktoré sú kritické voči príslušným orgánom;

8. naliehavo vyzýva indické orgány, aby akceptovali misie osobitných postupov OSN, 
najmä osobitného spravodajcu OSN pre podporu a ochranu práva na slobodu 
presvedčenia a prejavu, osobitného spravodajcu OSN pre právo na slobodu pokojného 
zhromažďovania a združovania a osobitného spravodajcu OSN pre mimosúdne 
popravy, popravy bez riadneho konania a svojvoľné popravy;

9. vyzýva EÚ a členské štáty, aby odsúdili všetko násilie v súvislosti s prebiehajúcimi 
protestmi proti novele vrátane údajného zabitia protestujúcich príslušníkmi orgánov 
presadzovania práva a všetky prípady nadmerného použitia sily zo strany polície, z 
ktorých niektoré overila organizácia Amnesty International India;

10. vyzýva EÚ a členské štáty, aby podporili vykonanie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN 
o Kašmíre; vyzýva Indiu a Pakistan, aby si uvedomili, akým nesmiernym prínosom by 
pre ľudí, hospodárstvo a politiku bolo vyriešenie tohto konfliktu; vyjadruje hlboké 
znepokojenie nad rastúcim napätím medzi Indiou a Pakistanom, dvomi štátmi 
vlastniacimi jadrové zbrane, ktoré bolo ďalej vystupňované rozhodnutiami indickej 
vlády o Kašmíre a štátnom občianstve; odsudzuje, že India jednostranne zmenila štatút 
Kašmíru; žiada obe strany, aby vykonali odporúčania uvedené v správe Úradu OSN pre 
utečencov (UNHCR) o Kašmíre;

11. naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby sa v rámci kontaktov a rokovaní so svojimi 
indickými partnermi pýtali na nové kontroverzné právne predpisy týkajúce sa štátneho 
občianstva, a trvá na tom, že akákoľvek obchodná dohoda EÚ s Indiou by mala 
obsahovať jasnú doložku o ľudských právach s účinným mechanizmom vykonávania a 
pozastavenia;

12. vyzýva indické orgány, aby začali rýchle a nestranné vyšetrovanie údajného mučenia a 
zlého zaobchádzania s pokojnými protestujúcimi;

13. žiada EÚ a jej členské štáty, aby využili všetky dvojstranné a viacstranné stretnutia na 
to, aby vyzvali indické orgány na konštruktívny dialóg o ľudských právach a ukončenie 
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zásahov proti jednotlivcom a organizáciám, ktoré pracujú v oblasti ľudských práv;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Indie, Rade, 
Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).


