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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 την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα 
(ICCPR),

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών 
διακρίσεων,

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

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές ή 
εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες, της 18ης Δεκεμβρίου 1992, 

– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ινδίας,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ινδικός νόμος περί ιθαγένειας (τροποποίηση) του 2019, που 
εγκρίθηκε από αμφότερα τα σώματα του Κοινοβουλίου της Ινδίας με συντριπτική 
στήριξη, επιτρέπει στους μετανάστες/αλλοδαπούς έξι μειονοτικών θρησκευτικών 
κοινοτήτων, δηλαδή σε ινδουιστές, σιχ, βουδιστές, ζαϊνιστές, παρσιστές και 
χριστιανούς από το Αφγανιστάν, το Μπανγκλαντές και το Πακιστάν, οι οποίοι εισήλθαν 
στην Ινδία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2014, να αποφύγουν τις διώξεις λόγω της 
θρησκείας τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια απλουστευμένη διαδικασία για 
την απόκτηση της ινδικής ιθαγένειας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ινδίας εξήγησε ότι το σκεπτικό, στο οποίο 
βασίζεται η τροποποιημένη νομοθεσία, συνίσταται στη δημιουργία ασφάλειας δικαίου 
στην Ινδία για τους εκπροσώπους διωκόμενων θρησκευτικών μειονοτήτων από τις τρεις 
προαναφερθείσες γειτονικές χώρες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα εκείνων που εγκατέλειψαν τις γειτονικές αυτές 
χώρες το έπραξαν λόγω των ακραίων διώξεων που αντιμετώπιζαν στο πλαίσιο του 
ριζοσπαστικού ισλαμιστικού καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και των 
πρώην στρατιωτικών δικτατοριών στο Μπανγκλαντές και το Πακιστάν·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες από άλλες ομάδες δεν θίγονται επ’ ουδενί από 
τον νέο νόμο και είναι επιλέξιμοι για την απόκτηση της ινδικής ιθαγένειας σύμφωνα με 
τους συνήθεις κανόνες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους εγγραφής στα 
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σχετικά μητρώα ή πολιτογράφησης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 3 000 πρόσφυγες όλων των θρησκευμάτων από το 
Πακιστάν, το Αφγανιστάν και το Μπανγκλαντές έλαβαν ινδική ιθαγένεια κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων έξι ετών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο μουσουλμανικό 
πληθυσμό στον κόσμο και είναι μια χώρα με ευρεία ποικιλομορφία και 
πολυπολιτισμικότητα, με ίσα δικαιώματα για όλους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τροποποιημένος νόμος περί ιθαγένειας έχει προκαλέσει 
αντιπαραθέσεις και έχει επικριθεί ως υπερβολικά επιλεκτικός και επειδή αποκλείει τους 
μουσουλμάνους από τις διατάξεις που απευθύνονται σε άλλες θρησκευτικές ομάδες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αντιβαίνει στο Ινδικό Σύνταγμα, ιδίως όσον αφορά το 
άρθρο 14, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα της ισότητας ενώπιον του νόμου, και το 
άρθρο 15, το οποίο προστατεύει όλα τα πρόσωπα από τις διακρίσεις λόγω θρησκείας, 
φυλής, κάστας, φύλου ή τόπου γέννησης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τόπους στην 
Ινδία, ιδίως στις πανεπιστημιουπόλεις, ως απάντηση στην έγκριση του τροποποιηθέντος 
νόμου περί ιθαγένειας, αντιμετωπίστηκαν με βάναυσο τρόπο από τις δυνάμεις 
ασφαλείας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον εικοσιτέσσερα άτομα και να 
τραυματιστούν ακόμα περισσότερα·

1. λαμβάνει υπό σημείωση τον ινδικό νόμο περί ιθαγένειας (τροποποίηση), του 2019 και 
την εγχώρια αναταραχή που προκάλεσε σε διάφορα μέρη της χώρας, θέτοντας σε 
κίνδυνο τη διεθνή εικόνα της Ινδίας και την εσωτερική σταθερότητα·

2. υπογραμμίζει ότι, ως κυρίαρχο κράτος, η Ινδία είναι ελεύθερη να καθορίζει τη 
νομοθεσία της σχετικά με το ποιος μπορεί να λάβει την ινδική ιθαγένεια, σύμφωνα με 
το διεθνές δίκαιο·

3. συγχαίρει την ινδική κυβέρνηση για την πρόθεσή της να θεσπίσει έναν νόμο που θα 
λαμβάνει υπόψη τη δυσχερή θέση των διωκόμενων μειονοτήτων στις όμορες χώρες· 
καλεί, ωστόσο, τις αρχές της Ινδίας να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής του νόμου 
αυτού ώστε να συμπεριλάβει και άλλους που αναζητούν καταφύγιο στην Ινδία λόγω 
διώξεων εξαιτίας της θρησκείας τους, επισημαίνοντας ότι οι μετανάστες από το 
Πακιστάν, το Αφγανιστάν και το Μπανγκλαντές, οι οποίοι δεν προέρχονται από 
διωκόμενες θρησκευτικές ομάδες, μπορούν επίσης να επιδιώξουν την απόκτηση της 
ιθαγένειας, εφόσον το επιθυμούν·

4. καλεί την ινδική κυβέρνηση να κατευνάσει τις ανησυχίες όλων των ομάδων στο 
εσωτερικό της χώρας όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του τροποποιητικού 
νόμου περί ιθαγένειας·

5. καταδικάζει κάθε υπερβολική χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά των 
διαδηλωτών που διαμαρτύρονται σχετικά με τον τροποποιητικό νόμο περί ιθαγένειας· 
εκφράζει τη λύπη του για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών και εκφράζει την αλληλεγγύη 
του στις οικογένειες των θυμάτων· ζητεί την αμερόληπτη διερεύνηση των γεγονότων·
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6. υπογραμμίζει ότι, εφόσον η συνήθης διαδικασία για την απόκτηση ιθαγένειας 
παραμένει ανοικτή σε άτομα όλων των θρησκειών και από όλες τις χώρες, ο νέος νόμος 
που προβλέπει την εφαρμογή ταχείας διαδικασίας για τις διωκόμενες μειονότητες θα 
πρέπει να θεωρείται ανθρωπιστική πράξη·

7. σημειώνει ότι ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ινδίας έχει υποβληθεί 
προσφυγή κατά του τροποποιητικού νόμου περί ιθαγένειας·

8. επισημαίνει ότι η Ινδία αποτελεί καίριας σημασίας σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση της 
Ινδίας, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στον Ειδικό 
Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών.


