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Rezoluția Parlamentului European referitoare la legea (de modificare) privind cetățenia 
indiană, 2019
(2020/2519(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la India,

– având în vedere declarația experților ONU din 3 iulie 2019 referitoare la riscul de 
apatridie și instabilitate în Assam, India,

– având în vedere Parteneriatul strategic dintre UE și India lansat în 2004, 

– având în vedere orientările UE privind pedeapsa cu moartea, tortura și libertatea de 
exprimare,

– având în vedere orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului,

– având în vedere Pactul mondial pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în 
condiții de siguranță și de ordine,

– având în vedere Convenția ONU din privind statutul apatrizilor,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât noua lege (de modificare) privind cetățenia indiană din 2019 (denumită în 
continuare „legea privind cetățenia”) urmărește să accelereze obținerea cetățeniei pentru 
hinduși, sikhi, budiști, jainiști, parsi și creștini refugiați din calea persecuției din 
Afganistan, Bangladesh și Pakistan, rezidenți de dinainte de 2014, dar nu extind aceeași 
protecție la musulmani; întrucât legea privind cetățenia va avea, prin urmare, un efect 
discriminatoriu asupra accesului la cetățenie al anumitor grupuri religioase, în special al 
musulmanilor;

B. întrucât legea privind cetățenia nu face trimitere la celelalte țări care se învecinează cu 
India, în special Bhutan, Myanmar, Nepal și Sri Lanka, exceptând minorități cum ar fi 
tamilii din Sri Lanka, care reprezintă în prezent cel mai important grup de refugiați din 
India, precum și populația rohingya din Myanmar, care, potrivit ONU, reprezintă 
minoritatea cea mai persecutată din lume;

C. întrucât noua lege va fi revizuită de Curtea Supremă a Indiei; întrucât guvernul din 
Kerala, în petiția sa adresată Curții Supreme, a numit această lege „o încălcare a 
caracterului laic al constituției indiene” și a acuzat guvernul de diviziune religioasă 
națională;
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D. întrucât adoptarea legii privind cetățenia a declanșat proteste masive împotriva punerii 
sale în aplicare, reprimate cu o forță excesivă de poliția indiană și soldate cu decesul 
confirmat al 27 de persoane, rănirea a 175 de persoane și mii de arestări; întrucât printre 
măsurile luate de autorități s-au numărat interdicția de circulație după o anumită oră și 
limitarea transportului public pentru a preveni protestele pașnice;

E. întrucât autoritățile indiene au întrerupt aproape în totalitate accesul la comunicațiile 
prin internet în mai multe state indiene, privând astfel populația de pe teritoriul țării de 
aproape orice mijloc de comunicare online și blocând orice flux de informații cu privire 
la proteste; întrucât autoritățile indiene au restricționat accesul la internet și în multe 
zone din nord-est și Uttar Pradesh, unde locuiesc o mare parte din musulmanii indieni; 
întrucât închiderea comunicațiilor pe internet constituie o încălcare a dreptului 
fundamental de acces la informații;

F. întrucât, la 20 decembrie 2019, Ministerul pentru informare și radioteleviziune din India 
a emis o declarație prin care avertiza posturile de televiziune de știri să se „abțină de la 
prezentarea oricărui conținut care încurajează atitudinile antinaționale”;

G. întrucât, de la sosirea sa la putere, partidul Bharatiya Janata a urmat o agendă marcată 
de un naționalism hindus puternic, cu consecințe devastatoare pentru minoritatea 
musulmană a Indiei; întrucât, în ultimii ani, în India s-au multiplicat mesajele 
înfățișându-i pe cetățenii săi musulmani fie ca teroriști, fie ca urmărind exterminarea 
hindușilor; întrucât guvernul indian a nu reacționează la multe din infracțiunile săvârșite 
din ură împotriva musulmanilor; întrucât, potrivit Centrului de cercetare Pew, 
musulmanii sunt al doilea grup religios cel mai persecutat din lume;

H. întrucât legea privind cetățenia a fost adoptată în timpul campaniei guvernului indian 
pentru un proces de verificare a cetățeniei la nivel național (Registrul național de 
evidență a cetățenilor); întrucât din declarațiile guvernului reiese că acest proces vizează 
să îi priveze pe musulmani de dreptul la cetățenie, protejând totodată drepturile 
hindușilor și ale altor comunități nemusulmane; întrucât în acest registru sunt înscriși ca 
cetățeni doar cei care pot dovedi că ei înșiși sau ascendenții lor s-au stabilit în India 
înainte de 24 martie 1971; întrucât, ca rezultat, aproape două milioane de persoane din 
statul Assam sunt acum apatrizi, și se confruntă cu riscul de a fi trimise în tabere de 
detenție sau deportate; întrucât aceste procese pot exacerba climatul de xenofobie, 
alimentând, în același timp, intoleranța religioasă și atitudinile discriminatorii în țară;

I. întrucât legea privind cetățenia, coroborată cu procesul de verificare a cetățeniei la nivel 
național, va confrunta 200 de milioane de musulmani indieni cu dificultatea de a dovedi 
cetățenia indiană sau de a deveni apatrizi;

J. întrucât guvernul indian a expulzat, conform relatărilor, refugiații musulmani rohingya 
în Myanmar, încălcând principiul nereturnării; întrucât membrii guvernului indian, la 
cel mai înalt nivel, au susținut că populația rohingya a întreprins activități ilegale, 
stigmatizând și mai mult această comunitate;

K. întrucât actualul guvern indian a întreprins măsuri intensificate de reprimare a dreptului 
la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, de exemplu prin plasarea 
în detenție, în baza unor acuzații de calomnie, rebeliune sau terorism, a persoanelor 
pașnice care criticau acțiunile guvernului; întrucât autoritățile indiene au efectuat mai 
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multe raiduri în 2018 și 2019 la domiciliul unor activiști și cadre universitare, critici 
fervenți ai guvernului și militanți pentru drepturile omului,

1. se declară profund îngrijorat de adoptarea legii (de modificare) privind cetățenia din 
2019, cu caracter discriminatoriu; îndeamnă autoritățile indiene să modifice imediat 
dispozițiile acesteia, în conformitate cu standardele internaționale în domeniul 
drepturilor omului; invită autoritățile indiene să se asigure că orice plan de verificare a 
cetățeniei respectă aceste standardele internaționale; se declară profund îngrijorat că 
actuala lege privind cetățenia, împreună cu o actualizare a Registrului național de 
evidență a cetățenilor, ar putea cauza una dintre cele mai mari crize de apatridie din 
lume; avertizează cu privire la intensificarea naționalismului pe care guvernul lui 
Narendra Modi l-a promovat și care a dus, printre altele, la alimentarea intoleranței 
religioase și a stigmatizării musulmanilor;

2. condamnă în termenii cei mai fermi reprimarea protestelor; solicită insistent autorităților 
indiene să respecte dreptul la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică 
și să se abțină de la reprimarea violentă a protestelor, așa cum prevăd reglementările și 
standardele internaționale în domeniu; insistă ca autoritățile indiene să respecte pe 
deplin Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care India este 
parte;

3. invită autoritățile indiene să elibereze fără întârziere și necondiționat protestatarii, 
precum și apărătorii drepturilor omului aflați în prezent în detenție; îndeamnă 
autoritățile să asigure desfășurarea unei anchete prompte, imparțiale și independente cu 
privire la încălcările drepturilor omului comise de la începutul protestelor, inclusiv cu 
privire la acuzațiile de maltratare în detenție și recurgere excesivă la violență, iar 
persoanele responsabile să fie trase la răspundere;

4. subliniază că această lege subminează angajamentul față de egalitatea în fața legii 
consacrate în Constituția Indiei, precum și obligațiile Indiei în temeiul Pactului 
internațional cu privire la drepturile civile și politice și al Convenției internaționale 
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, la care este parte;

5. condamnă decizia autorităților indiene de a bloca accesul prin internet la rețelele 
mondiale, ceea ce a împiedicat populația să comunice și să se bucure de libera circulație 
a informațiilor; subliniază că astfel de acțiuni reprezintă o încălcare clară a libertății de 
exprimare;

6. invită autoritățile indiene să se asigure că persoanele din Assam excluse din Registrul 
național pentru evidența cetățenilor sau că persoanele cu cauze pendinte în fața 
tribunalelor străine nu sunt private de niciunul din drepturile cetățenești;

7. invită autoritățile indiene să emită o invitație permanentă pentru Procedurile Speciale 
ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și să dea dovadă de cooperare activă; le 
îndeamnă, în special, să asigure accesul raportorului special al ONU în chestiuni legate 
de minorități, forme contemporane de rasism, discriminare rasială, xenofobie și 
intoleranță asociată, libertate religioasă sau de convingere;

8. regretă faptul că, de la adoptarea legii, Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant 
al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) nu și-a exprimat public 
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preocupările sale cu privire la această lege și la utilizarea excesivă a violenței de către 
forțele de securitate indiene, nici după ultima sa vizită în India; invită VP/ÎR să facă o 
declarație publică prin care să solicite modificarea acestei legi în conformitate cu 
standardele internaționale privind drepturile omului și să condamne reprimarea 
protestatarilor;

9. invită Serviciul European de Acțiune Externă, Comisia și statele membre să includă 
drepturile omului ca domeniu prioritar de acțiune în foaia de parcurs UE-India 2025; se 
așteaptă ca, pe parcursul reuniunii la nivel înalt UE-India, care va avea loc la 13 martie 
2020, să fie discutată situația din Cașmir și legea privind cetățenia;

10. critică în termenii cei mai fermi vizita privată a unui grup de cel puțin 22 de deputați în 
Parlamentul European în India și regiunea Cașmir, în timpul căreia aceștia nu au 
solicitat în mod public acces pentru structurile de Proceduri Speciale ale ONU și nici nu 
au denunțat încălcările drepturilor omului din zonă; denunță utilizarea acestei călătorii 
pentru a legitima agenda naționalistă a prim-ministrului Modi și încălcările drepturilor 
omului comise sub autoritatea sa; subliniază că, în conformitate cu Decizia Biroului din 
15 aprilie 2013, deputații trebuie să comunice participarea la evenimentele organizate de 
terțe părți, în cazul în care cheltuielile de deplasare, de cazare sau de ședere le sunt 
rambursate sau acoperite direct de o parte terță; reamintește că, în astfel de cazuri, 
deputații trebuie să își depună declarația cel târziu în ultima zi a lunii care urmează 
ultimei zile de participare la eveniment; regretă faptul că cinci deputați care au făcut 
parte din delegație nu și-au îndeplinit această obligație; solicită Președintelui să ia 
măsurile adecvate în conformitate cu articolul 8 din Codul de conduită și să sesizeze 
Comitetul consultativ în legătură cu această chestiune;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, statelor membre, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui Indiei, guvernului 
Indiei, prim-ministrului și parlamentului Indiei.


