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Az Európai Parlament állásfoglalása India állampolgársági törvényének 2019. évi 
módosításáról
(2020/2519(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Indiáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel az ENSZ szakértőinek 2019. július 3-i nyilatkozatára a hontalanság több 
millió embert érintő kockázatáról és az instabilitásról az indiai Asszámban,

– tekintettel az EU és India között 2004-ben indított stratégiai partnerségre, 

– tekintettel a halálbüntetésről, a kínzásról, valamint a véleménynyilvánítás szabadságáról 
szóló uniós iránymutatásokra,

– tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatásokra,

– tekintettel a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális 
megállapodásra,

– tekintettel a hontalan személyek jogállásáról szóló ENSZ-egyezményre,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel India állampolgárságról szóló új (módosított) 2019. évi törvénye (az 
állampolgárságról szóló törvény módosítása) gyorsítani kívánja az állampolgárság 
megszerzését a hinduk, szikhek, buddhisták, dzsainisták, párszik és keresztények 
számára, akik az afganisztáni, bangladesi és pakisztáni üldöztetés elől menekültek, és 
2014 előtt érkeztek az országba, de nem terjeszti ki ugyanezt a védelmet a 
muzulmánokra; mivel az állampolgárságról szóló törvény módosítása ezért 
diszkriminatív hatással lesz egyes vallási csoportok, különösen a muzulmánok 
állampolgársághoz való hozzáférésére;

B. mivel az állampolgárságról szóló törvény módosítása nem említi az Indiával határos 
többi országot, különösen Bhutánt, Mianmart, Nepált és Srí Lankát, kizárva az olyan 
kisebbségeket, mint a Srí Lanka-i tamilokat, akik jelenleg a legnagyobb 
menekültcsoportot alkotják Indiában, valamint a mianmari rohindzsákat, akik az ENSZ 
szerint a világ legüldözöttebb kisebbsége;

C. mivel India Legfelsőbb Bírósága felülvizsgálja az új törvényt; mivel Kerala kormánya a 
Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott petíciójában az állampolgárságról szóló törvény 
módosítását „az indiai alkotmány világi jellege megsértésének” nevezte, és azzal 
vádolta a kormányt, hogy vallási alapon megosztotta a nemzetet;
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D. mivel az állampolgárságról szóló törvény módosításának elfogadása heves 
tiltakozásokat váltott ki annak végrehajtása ellen, amelyeket az indiai rendőrség túlzott 
erőszakkal nyomott el, és ennek során a jelentések szerint 27 ember vesztette életét, 
175-en megsebesültek és több ezer letartóztatásra került sor; mivel a hatóságok a békés 
tüntetések megelőzése érdekében kijárási tilalmat és tömegközlekedési korlátozásokat is 
alkalmaztak;

E. mivel az indiai hatóságok több indiai államban szinte teljes mértékben leállították az 
internetes kommunikációt, az emberek számára csaknem minden online kommunikációs 
eszközt elvágva Indián belül, ezzel megakadályozva a tüntetésekkel kapcsolatos 
információáramlást; mivel az indiai hatóságok az ország északkeleti részén és Uttar 
Pradesh sok területén is korlátozták az internethez való hozzáférést, ahol az indiai 
muzulmánok nagy része él; mivel az internetes kommunikáció leállítása sérti az 
információhoz való hozzáférés alapvető jogát;

F. mivel 2019. december 20-án az indiai tájékoztatási és műsorszórási minisztérium 
nyilatkozatot adott ki, amelyben arra figyelmeztette a televíziós hírműsor-
szolgáltatókat, hogy „tartózkodjanak minden olyan tartalom bemutatásától, amely 
elősegíti a nemzetellenes szemléletet”;

G. mivel hatalomra kerülése óta a Bharatiya Janata párt az erős hindu nacionalizmus 
programját követte, amely pusztító következményekkel járt India muzulmán 
kisebbségére nézve; mivel az elmúlt években Indiában megsokszorozódtak a muzulmán 
indiai állampolgárokat terroristaként vagy a hinduk elpusztítására törekvő közösségként 
ábrázoló üzenetek; mivel az indiai kormány hallgat a muzulmánok ellen elkövetett sok 
gyűlölet-bűncselekményről; mivel a Pew Research Center szerint a muzulmánok a 
második legüldözöttebb vallási csoport a világon;

H. mivel az állampolgárságról szóló törvény módosításának hatálybaléptetésekor az indiai 
kormány egy nemzeti állampolgárság-ellenőrzési folyamatot (az állampolgárok nemzeti 
nyilvántartása, NRC) szorgalmazott; mivel a kormány nyilatkozatai alapján az NRC 
célja az, hogy megfossza a muzulmánokat állampolgári jogaiktól, ugyanakkor védje a 
hinduk és más nem muzulmánok jogait; mivel a NRC csak azokat a személyeket sorolja 
fel állampolgárként, akik bizonyítani tudják, hogy ők vagy felmenőik 1971. március 24. 
előtt léptek be Indiába; mivel ennek eredményeként közel kétmillió ember vált 
hontalanná Asszámban, akiket most fogolytáborokba küldhetnek vagy kitoloncolhatnak; 
mivel ezek a folyamatok súlyosbíthatják az idegengyűlölet légkörét, miközben táplálják 
a vallási intoleranciát és a megkülönböztetést az országban;

I. mivel az állampolgárságról szóló törvény módosítása az egész országra kiterjedő 
állampolgárság-ellenőrzési folyamattal együtt a 200 millió indiai muzulmán számára 
azzal a kihívással jár, hogy bizonyítaniuk kell indiai állampolgárságukat vagy 
hontalanná válnak;

J. mivel az indiai kormány jelentések szerint rohindzsa muzulmán menekülteket toloncolt 
ki Mianmarba, megsértve ezzel a visszaküldés tilalmának elvét; mivel az indiai 
kormány tagjai a legmagasabb szinten állították, hogy a rohindzsák nevéhez büntetendő 
és illegális tevékenységek kapcsolódnak, ami még jobban megbélyegezte a közösséget;

K. mivel a jelenlegi kormány működésének ideje alatt megnőtt a véleménynyilvánítás, az 
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egyesülés és a békés célú gyülekezés szabadságával szembeni erőszakos fellépések 
száma, így többek között zendülés, rágalmazás vagy terrorizmus vádja alapján 
bebörtönöztek békés bírálókat; mivel az indiai hatóságok 2018-ban és 2019-ben több 
alkalommal is rajtaütéseket hajtottak végre olyan aktivisták és tudósok otthonaiban, 
akik bírálták a kormányt és felszólaltak az emberi jogokkal kapcsolatban;

1. mély aggodalmát fejezi ki az állampolgársági törvény megkülönböztető jellegű 
módosításának 2019. évi elfogadása miatt; sürgeti az indiai hatóságokat, hogy 
haladéktalanul módosítsák az abban foglalt rendelkezéseket a nemzetközi emberi jogi 
normákkal összhangban; felszólítja az indiai hatóságokat annak biztosítására, hogy az 
állampolgárság ellenőrzésére vonatkozó minden terv megfeleljen a nemzetközi emberi 
jogi normáknak; mélyen aggódik amiatt, hogy az állampolgárságról szóló törvény 
jelenlegi módosítása az NRC frissítésével együtt az egyik legnagyobb hontalansági 
válságot okozhatja a világon; óva int a Narendra Modi kormánya által táplált növekvő 
nacionalizmustól, amely többek között a vallási intolerancia szítását és a muzulmánok 
megbélyegzését eredményezte;

2. a leghatározottabban elítéli a tüntetők elleni erőszakos fellépést; sürgeti az indiai 
hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a véleménynyilvánítás, az egyesülés és a békés 
gyülekezés szabadságát, és a vonatkozó nemzetközi normákkal és előírásokkal 
összhangban tanúsítsák a lehető legnagyobb önmérsékletet a tiltakozások kezelése 
során; kitart amellett, hogy az indiai hatóságoknak teljes mértékben be kell tartaniuk a 
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, amelynek India is részes 
fele;

3. felhívja az indiai hatóságokat, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül bocsássák szabadon 
a tüntetőket, valamint a jelenleg fogva tartott emberi jogi aktivistákat; sürgeti őket 
továbbá annak biztosítására, hogy haladéktalanul, pártatlanul és függetlenül vizsgálják 
ki a tiltakozások kezdete óta elkövetett emberi jogi jogsértéseket, beleértve a fogva 
tartás során alkalmazott rossz bánásmódra és a túlzott erőszak alkalmazására vonatkozó 
állításokat is, és hogy a felelősöket számoltassák el;

4. hangsúlyozza, hogy az állampolgárságról szóló törvény módosítása aláássa az India 
alkotmányában foglalt, a törvény előtti egyenlőség iránti kötelezettségvállalást, 
valamint Indiának a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és a faji 
megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi 
egyezmény szerinti kötelezettségeit, amelyeknek részes állama;

5. elítéli az indiai hatóságok azon döntését, amelynek értelmében letiltották a globális 
hálózatokhoz való internet-hozzáférést, megakadályozva a kommunikációt és a szabad 
információáramlást az indiai lakosok számára; hangsúlyozza, hogy az efféle fellépések 
egyértelműen sértik a szólásszabadságot;

6. felhívja az indiai hatóságokat annak biztosítására, hogy az Asszámban az NRC-ből 
kizárt vagy a külföldiekkel foglalkozó törvényszékek előtt folyamatban lévő ügyekben 
érintett személyeket ne fosszák meg semmilyen, az ország állampolgárai számára 
garantált kormányzati juttatástól;

7. felhívja az indiai hatóságokat, hogy biztosítsanak állandó meghívást az ENSZ Emberi 
Jogi Tanácsa minden különleges eljárásának képviselői számára, valamint hogy 
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proaktív módon működjenek együtt velük; különösen sürgeti őket arra, hogy biztosítsák 
az ENSZ kisebbségi kérdésekkel, a rasszizmus, a faji megkülönböztetés, az 
idegengyűlölet és az ezekhez kapcsolódó intolerancia jelenkori formáival, valamint a 
vallás vagy meggyőződés szabadságával foglalkozó különleges előadójának az érintett 
területekre való bejutását;

8. sajnálja, hogy az állampolgárságról szóló törvény módosításának elfogadása óta a 
Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője tartózkodott 
attól, hogy nyilvánosan hangot adjon az állampolgárságról szóló törvény módosításával 
és az indiai biztonsági erők által alkalmazott túlzott erőszakkal kapcsolatos aggályainak, 
többek között az országban tett legutóbbi látogatását követően is; felhívja az 
alelnököt/főképviselőt, hogy adjon ki nyilvános nyilatkozatot, amelyben felszólít az 
állampolgárságról szóló módosított törvény nemzetközi emberi jogi normákkal 
összhangban történő módosítására, és elítéli a tüntetők elleni erőszakos fellépést;

9. felhívja az Európai Külügyi Szolgálatot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az 
emberi jogokat tekintsék kiemelt cselekvési területnek a 2025-ig szóló EU–India-
ütemtervben; elvárja, hogy az állampolgársági törvény módosítása és a kasmíri helyzet 
napirendre kerüljön a 2020. március 13-i EU–India-csúcstalálkozón;

10. a leghatározottabban bírálja egy legalább 22 európai parlamenti képviselőből álló 
csoport Indiába és Kasmírba tett magánlátogatását, amelynek során nem kérték 
nyilvánosan, hogy az ENSZ különleges eljárásainak képviselői bejuthassanak az érintett 
területekre, illetve nem ítélték el a térségben elkövetett emberi jogi jogsértéseket; elítéli, 
hogy ezt az utazást arra használták fel, hogy legitimálják Modi miniszterelnök 
nacionalista programját és az irányítása alatt elkövetett emberi jogi jogsértéseket; 
hangsúlyozza, hogy az Elnökség 2013. április 15-i határozata értelmében a 
képviselőknek közzé kell tenniük minden olyan eseményen való részvételüket, amelyet 
harmadik fél szervez, és amely esetében a képviselők utazási, tartózkodási és 
szállásköltségeit, illetve e költségek közvetlen kifizetését harmadik fél fedezi; 
emlékeztet arra, hogy ilyen esetekben a képviselőknek legkésőbb az eseményen való 
részvételük utolsó napját követő hónap utolsó napjáig kell benyújtaniuk nyilatkozatukat; 
sajnálja, hogy a küldöttségben részt vevő öt képviselő nem teljesítette ezt a 
kötelezettségét; felhívja elnökét, hogy a magatartási kódex 8. cikkével összhangban 
tegye meg a megfelelő intézkedéseket, és terjessze az ügyet a tanácsadó bizottság elé;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamoknak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság 
alelnökének, India elnökének, az indiai kormánynak, India miniszterelnökének és az 
indiai parlamentnek.


