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B9-0080/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ινδικό νόμο περί ιθαγένειας 
(τροποποίηση) του 2019
(2020/2519(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ινδία,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, της 3ης Ιουλίου 2019, σχετικά 
με τον κίνδυνο ανιθαγένειας για εκατομμύρια ανθρώπους και την αστάθεια στο Assam 
(Ινδία),

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας που ξεκίνησε το 2004, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα 
βασανιστήρια και την ελευθερία της έκφρασης,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και τακτική 
μετανάστευση,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των ανιθαγενών,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος ινδικός νόμος περί ιθαγένειας (τροποποίηση) του 2019, 
επιδιώκει να επισπεύσει τη χορήγηση ιθαγένειας για ινδουιστές, σιχ, βουδιστές, 
ζαϊνιστές, παρσιστές και χριστιανούς, οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από διώξεις 
στο Αφγανιστάν, το Μπανγκλαντές και το Πακιστάν και διαμένουν στη χώρα πριν το 
2014, αλλά δεν προβλέπει την ίδια προστασία για τους μουσουλμάνους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, κατά συνέπεια, ο νέος ινδικός νόμος περί ιθαγένειας θα προάγει τις 
διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην ιθαγένεια εις βάρος ορισμένων 
θρησκευτικών ομάδων, ιδίως των μουσουλμάνων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον νέο ινδικό νόμο περί ιθαγένειας απουσιάζει αναφορά στις 
άλλες χώρες που συνορεύουν με την Ινδία, ιδίως το Μπουτάν, τη Μιανμάρ, το Νεπάλ 
και τη Σρι Λάνκα, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μειονοτήτων όπως οι Ταμίλ από τη 
Σρι Λάνκα, οι οποίοι επί του παρόντος αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα προσφύγων 
στην Ινδία, και οι Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ, οι οποίοι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα 
Έθνη, αποτελούν τη μειονότητα που υφίσταται τις περισσότερες διώξεις στον κόσμο·
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος νόμος θα επανεξετασθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο 
της Ινδίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του κρατιδίου της Kerala, στην 
προσφυγή της προς το Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε ότι ο νέος ινδικός νόμος περί 
ιθαγένειας συνιστά «παραβίαση του κοσμικού χαρακτήρα του ινδικού Συντάγματος» 
και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διαιρεί το έθνος με βάση τις θρησκευτικές 
πεποιθήσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του νέου ινδικού νόμου περί ιθαγένειας έχει 
πυροδοτήσει μαζικές διαμαρτυρίες ενάντια στην εφαρμογή του, οι οποίες 
αντιμετωπίστηκαν με υπερβολική χρήση βίας από την ινδική αστυνομία, έχοντας ως 
αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες, τον θάνατο 27 ανθρώπων, τον τραυματισμό 
άλλων 175 και χιλιάδες συλλήψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές επέβαλαν επίσης 
απαγόρευση της κυκλοφορίας και περιορισμούς στις δημόσιες μεταφορές ώστε να 
αποτρέψουν ειρηνικές διαδηλώσεις·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ινδικές αρχές επέβαλαν σχεδόν ολοκληρωτική διακοπή των 
επικοινωνιών μέσω διαδικτύου σε διάφορα κρατίδια της Ινδίας, αποκόπτοντας την 
πρόσβαση των ατόμων εντός της Ινδίας σε όλα σχεδόν τα μέσα διαδικτυακής 
επικοινωνίας και παρεμποδίζοντας οποιαδήποτε ροή πληροφοριών σε σχέση με τις 
διαδηλώσεις διαμαρτυρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ινδικές αρχές περιόρισαν επίσης 
την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολλές περιοχές της βορειοανατολικής Ινδίας και στο 
κρατίδιο Uttar Pradesh, όπου διαμένει μεγάλο ποσοστό Ινδών μουσουλμάνων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακοπή των επικοινωνιών μέσω διαδικτύου αποτελεί 
παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην πρόσβαση στην πληροφόρηση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Δεκεμβρίου 2019, το ινδικό Υπουργείο Ενημέρωσης 
και Ραδιοτηλεόρασης εξέδωσε δήλωση με την οποία προειδοποιούσε τους 
τηλεοπτικούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς «να μην δημοσιεύουν κανένα 
περιεχόμενο που προωθεί αντεθνικές συμπεριφορές»·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αφότου ανήλθε στην εξουσία, το Κόμμα Bharatiya Janata 
ακολουθεί μια ατζέντα που εμφορείται από ισχυρό ινδουιστικό εθνικισμό με 
καταστροφικές συνέπειες για τη μουσουλμανική μειονότητα της Ινδίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, έχουν πολλαπλασιαστεί στην Ινδία τα μηνύματα που 
αναπαριστούν τους μουσουλμάνους Ινδούς υπηκόους ως τρομοκράτες ή ως κοινότητα η 
οποία έχει στόχο την εξόντωση των ινδουιστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ινδική 
κυβέρνηση έχει τηρήσει στάση σιωπής όσον αφορά πολλά από τα εγκλήματα μίσους 
που έχουν διαπραχθεί κατά μουσουλμάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
Κέντρο Ερευνών Pew, οι μουσουλμάνοι είναι η δεύτερη πλέον διωκόμενη θρησκευτική 
ομάδα στον κόσμο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος ινδικός νόμος περί ιθαγένειας θεσπίστηκε εν μέσω 
πίεσης που ασκεί η ινδική κυβέρνηση για μια διαδικασία εξακρίβωσης ιθαγένειας σε 
εθνικό επίπεδο, το Εθνικό Μητρώο Πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
δηλώσεις της κυβέρνησης, η διαδικασία του Εθνικού Μητρώου Πολιτών έχει ως στόχο 
να αποστερήσει τους μουσουλμάνους από τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την 
ιθαγένεια, ενώ προστατεύει τα δικαιώματα των ινδουιστών και άλλων μη 
μουσουλμάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εθνικό Μητρώο Πολιτών συγκαταλέγει 
στον κατάλογο των πολιτών μόνο εκείνους που μπορούν να αποδείξουν ότι οι ίδιοι ή οι 
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πρόγονοί τους εισήλθαν στην Ινδία πριν από τις 24 Μαρτίου 1971· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ως αποτέλεσμα, σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι στο Assam καθίστανται 
ανιθαγενείς και ενδέχεται πλέον να μεταφερθούν σε στρατόπεδα κράτησης ή να 
απελαθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες αυτές ενδέχεται να οξύνουν το 
κλίμα ξενοφοβίας και ταυτόχρονα να τροφοδοτήσουν τη θρησκευτική μισαλλοδοξία 
και τις διακρίσεις λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων στη χώρα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος ινδικός νόμος περί ιθαγένειας, σε συνδυασμό με τη 
διαδικασία εξακρίβωσης ιθαγένειας σε εθνικό επίπεδο, αφήνει 200 εκατομμύρια 
μουσουλμάνους στην Ινδία αντιμέτωπους με την πρόκληση να αποδείξουν την ινδική 
τους ιθαγένεια, διαφορετικά θα καταστούν ανιθαγενείς·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η ινδική κυβέρνηση απέλασε τους 
μουσουλμάνους πρόσφυγες Ροχίνγκια στη Μιανμάρ, παραβιάζοντας την αρχή της μη 
επαναπροώθησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη της ινδικής κυβέρνησης στα ανώτατα 
κλιμάκια έχουν ισχυριστεί ότι οι Ροχίνγκια συνδέονται με παραβατικές και παράνομες 
δραστηριότητες, γεγονός που προκαλεί περαιτέρω στιγματισμό αυτής της κοινότητας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό την παρούσα κυβέρνηση έχει αυξηθεί η καταστολή των 
δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του 
συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης ατόμων που ασκούν ειρηνικά 
κριτική βάσει κατηγοριών για στάση, συκοφαντική δυσφήμιση ή τρομοκρατία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018 και το 2019, οι ινδικές αρχές πραγματοποίησαν 
διάφορες καταδρομές στις κατοικίες ακτιβιστών και πανεπιστημιακών που ασκούν 
δριμύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης και υπερασπίζονται ανοιχτά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την έγκριση του μεροληπτικού νόμου περί 
ιθαγένειας (τροποποίηση) 2019· προτρέπει τις ινδικές αρχές να τροποποιήσουν άμεσα 
τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· καλεί τις ινδικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οποιοσδήποτε σχεδιασμός για 
την εξακρίβωση της ιθαγένειας θα πληροί τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· εκφράζει την βαθιά ανησυχία του για το ενδεχόμενο ο νέος ινδικός νόμος 
περί ιθαγένειας, σε συνδυασμό με την επικαιροποίηση του Εθνικού Μητρώου Πολιτών, 
να προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις ανιθαγένειας στον κόσμο· προειδοποιεί 
ενάντια στον συνεχώς αυξανόμενο εθνικισμό που καλλιεργεί η κυβέρνηση του 
Narendra Modi, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την όξυνση της θρησκευτικής 
μισαλλοδοξίας και του στιγματισμού των μουσουλμάνων·

2. καταδικάζει απερίφραστα την καταστολή των διαδηλωτών· καλεί τις ινδικές αρχές να 
σεβαστούν τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς 
και του συνεταιρίζεσθαι και να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση στη διαχείριση 
των διαδηλώσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς διεθνείς κανόνες και πρότυπα· εμμένει 
ότι οι ινδικές αρχές πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο οποίο η Ινδία είναι συμβαλλόμενο μέρος·

3. καλεί τις ινδικές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τους διαδηλωτές και 
τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται, επί του παρόντος, 
υπό κράτηση· τις καλεί επίσης να διασφαλίσουν ότι θα διενεργηθεί ταχεία, αμερόληπτη 
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και ανεξάρτητη έρευνα όσον αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
έχουν διαπραχθεί από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
καταγγελιών για κακοποίηση κατά την κράτηση και υπερβολική χρήση βίας, καθώς και 
ότι θα λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι·

4. τονίζει ότι ο νέος ινδικός νόμος περί ιθαγένειας υπονομεύει τη δέσμευση για ισότητα 
ενώπιον του νόμου, που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Ινδίας, καθώς και την 
ανάληψη υποχρεώσεων της Ινδίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά 
και πολιτικά δικαιώματα και της Διεθνούς Σύμβασης για την κατάργηση πάσης μορφής 
φυλετικών διακρίσεων, στα οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος·

5. καταδικάζει την απόφαση των ινδικών αρχών να αποκλείσουν την πρόσβαση μέσω 
διαδικτύου στα παγκόσμια δίκτυα, καθώς κατ’ αυτόν τον τρόπο παρεμποδίζεται η 
επικοινωνία και η ελεύθερη ροή πληροφοριών για τους Ινδούς πολίτες· υπογραμμίζει 
ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν σαφή παραβίαση της ελευθερίας του λόγου·

6. καλεί τις ινδικές αρχές να διασφαλίσουν ότι άτομα που έχουν αποκλειστεί από το 
Εθνικό Μητρώο Πολιτών στο Assam ή άτομα με υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον 
δικαστηρίων αλλοδαπών, δεν θα στερηθούν κανένα από τα οφέλη τα οποία εγγυάται το 
κράτος για τους πολίτες της χώρας·

7. καλεί τις ινδικές αρχές να απευθύνουν μόνιμη πρόσκληση σε όλες τις ειδικές 
διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και να συνεργαστούν 
μαζί τους κατά τρόπο προδραστικό· τις προτρέπει, ιδιαιτέρως, να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών Ε για θέματα μειονοτήτων, 
θέματα που συνδέονται με τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, τις φυλετικές διακρίσεις, 
την ξενοφοβία και τη συνεπαγόμενη μισαλλοδοξία, καθώς και θέματα που άπτονται της 
θρησκευτικής ελευθερίας ή της ελευθερίας πεποιθήσεων·

8. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, αφότου εγκρίθηκε ο νέος ινδικός 
νόμος περί ιθαγένειας, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) δεν έχει 
εκφράσει δημοσίως τις ανησυχίες του σχετικά με τον νέο ινδικό νόμο περί ιθαγένειας 
και την υπερβολική χρήση βίας από τις ινδικές δυνάμεις ασφαλείας, μεταξύ άλλων μετά 
την τελευταία του επίσκεψη στη χώρα· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να εκδώσει δημόσια δήλωση 
με την οποία θα ζητεί την τροποποίηση του νέου ινδικού νόμου περί ιθαγένειας 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα καταδικάζει την 
καταστολή κατά των διαδηλωτών·

9. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συμπεριλάβουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ως τομέα προτεραιότητας για ανάληψη 
δράσης στον οδικό χάρτη ΕΕ-Ινδίας για το 2025· εκφράζει την προσδοκία ότι θα τεθούν 
επί τάπητος ο νέος ινδικός νόμος περί ιθαγένειας και η κατάσταση στο Κασμίρ, κατά τη 
διάρκεια της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Ινδίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαρτίου 
2020·

10. επικρίνει σφοδρά την ιδιωτική επίσκεψη ομάδας τουλάχιστον 22 βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ινδία και το Κασμίρ, κατά την οποία δεν ζήτησαν 
δημοσίως να διασφαλιστεί η πρόσβαση για τις ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ ούτε 
κατήγγειλαν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή· καταγγέλλει 
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το γεγονός ότι αυτό το ταξίδι χρησιμοποιήθηκε ώστε να νομιμοποιηθεί η εθνικιστική 
ατζέντα του πρωθυπουργού Modi και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που διαπράττονται υπό την εξουσία της κυβέρνησής του· τονίζει ότι, σύμφωνα με την 
απόφαση του Προεδρείου του, της 15ης Απριλίου 2013, οι βουλευτές οφείλουν να 
γνωστοποιούν τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους, για 
τις οποίες η επιστροφή των εξόδων ταξιδίου, διαμονής ή παραμονής τους ή η άμεση 
καταβολή των εξόδων αυτών καλύπτονται από τρίτους· υπενθυμίζει ότι, σε αυτές τις 
περιπτώσεις, οι βουλευτές πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους το αργότερο την 
τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί μετά την τελευταία ημέρα της παρουσίας 
τους στην εν λόγω εκδήλωση· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι πέντε 
βουλευτές που συμμετείχαν στην εν λόγω αντιπροσωπεία δεν εκπλήρωσαν αυτή την 
υποχρέωση· καλεί τον Πρόεδρό του να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του κώδικα δεοντολογίας και να παραπέμψει το ζήτημα στη συμβουλευτική 
επιτροπή·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον πρόεδρο της 
Ινδίας, την κυβέρνηση της Ινδίας, τον πρωθυπουργό της Ινδίας και το Κοινοβούλιο της 
Ινδίας.


