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Az Európai Parlament állásfoglalása India (módosított) állampolgársági törvényéről, 
2019
(2020/2519(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Indiáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (ICCPR),

– tekintettel a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló 
nemzetközi egyezményre,

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

– tekintettel a nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek 
jogairól szóló 1992. december 18-i nyilatkozatra,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének az erőszak és a lőfegyverek bűnüldöző 
szervek általi használatára vonatkozó alapelveire,

– tekintettel India alkotmányára,

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

A. mivel az emberi jogok – köztük a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális 
jogok – oszthatatlansága az Európai Unió egyik legfőbb célkitűzését képezi Indiával 
fenntartott kapcsolataiban;

B. mivel az állampolgárságról szóló 2019. évi (módosított) törvény (CAA) kiterjeszti a 
gyorsított eljárással megszerezhető indiai állampolgárságot egyes olyan vallási 
kisebbségekre, amelyek a szomszédos országokban történő üldöztetés elől menekültek, 
nevezetesen az afganisztáni, bangladesi vagy pakisztáni hindu, szikh, buddhista, 
dzsainista, párszi vagy keresztény közösségekből származó, okmányokkal nem 
rendelkező migránsokra, akik 2014. december 31-én vagy azt megelőzően léptek be 
Indiába;

C. mivel a kormány nem hivatalosan azzal indokolja az állampolgárság gyorsított 
megszerzését, hogy a CAA-ban felsorolt országok muzulmán többségű országok, ahol a 
vallási kisebbségek nagyobb valószínűséggel szembesülnek üldöztetéssel;

D. mivel India közös határral rendelkezik Bangladessel, Bhutánnal, Burmával, Nepállal, 
Pakisztánnal és Srí Lankával; mivel azonban a Srí Lanka-i tamilok, akik Indiában a 
legnagyobb menekültcsoportot alkotják, és több mint harminc éve élnek az országban, 
nem tartoznak a CAA hatáskörébe; mivel a CAA a burmai rohindzsa muzulmánokat is 
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kizárja, akiket az Amnesty International és az ENSZ a világ legüldözöttebb 
kisebbségeként jellemez; mivel a CAA figyelmen kívül hagyja a pakisztáni ahmadik, a 
bangladesi bihari muzulmánok és a pakisztáni hazarák helyzetét is, akik pedig 
hazájukban üldöztetésnek vannak kitéve;

E. mivel a CAA kifejezetten diszkriminatív jellegű, ugyanis konkrétan kizárja a 
muzulmánokat a más vallási csoportokra vonatkozó rendelkezések hatálya alól;

F. mivel az indiai alkotmány szerint India szuverén, szekuláris, demokratikus köztársaság, 
ebből kifolyólag a vallás állampolgársági kritériumként való alkalmazása alapvetően 
alkotmányellenes;

G. mivel a módosított törvény ellentmond az indiai alkotmány 14. cikkének, amely 
mindenki számára biztosítja az egyenlőséghez való jogot, és mindenkit megvéd a 
valláson, fajon, kaszton, nemen vagy születési helyen alapuló megkülönböztetéstől; 
mivel a törvény aláássa India azon kötelezettségvállalását is, hogy tiszteletben tartja az 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányát (ICCPR) és a faji megkülönböztetés valamennyi formájának 
kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményt, amelyek tiltják a faji, etnikai vagy 
vallási alapon történő megkülönböztetést, és amelyeknek India részes állama;

H. mivel migrációs jogállásától függetlenül minden migráns jogosult emberi jogainak 
tiszteletben tartására, védelmére és érvényesítésére;

I. mivel a CAA elfogadása heves tiltakozásokat váltott ki annak végrehajtása ellen: a 
jelentések szerint 27 ember vesztette életét, 175 ember megsebesült és több ezer 
letartóztatásra került sor; mivel a hatóságok a békés tüntetések megelőzése érdekében 
internetleállításokat, kijárási tilalmakat és tömegközlekedési korlátozásokat is 
alkalmaztak;

J. mivel a rendőrség az egész országban brutálisan lépett fel, és a beszámolók szerint több 
száz tüntetőt vertek meg, lőttek meg és kínoztak meg, különösen Uttar Prades államban;

K. mivel 2020. január 5-én a Jawaharlal Nehru Egyetem kampuszát, amely a CAA és az 
Állampolgárok Nemzeti Nyilvántartása (NRC) ellen tiltakozó diákok fő helyszíne, 
álarcos agresszorok megtámadták, és az egyetem több mint 20 diákját és tanárát 
megsebesítették; mivel különböző médiaorgánumok és diákok azt állították, hogy a 
rendőrség tanúja volt a támadásnak, de megtagadta az álarcosok ellenőrzését és 
letartóztatását;

L. mivel a CAA veszélyes precedenst teremt és a kormány hindu nacionalista 
programjának intenzívebbé válását jelenti;

M. mivel a CAA tartalma és az általa ösztönzött erőszak mind a rendőrség, mind a 
kormánypárti csoportok részéről egyértelműen sérti India és a szomszédos országok 
lakosainak emberi jogait;

N. mivel a nemzetközi közösség, beleértve az ENSZ-t is, már hangot adott a CAA-val és a 
végrehajtását követő erőszakkal kapcsolatos aggályainak; mivel az ENSZ Emberi Jogi 
Főbiztosának Hivatala aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a CAA „alapvetően 
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diszkriminatív jellegű”;

O. mivel a CAA hatálybaléptetése annak keretében történt, hogy a kormány egy nemzeti 
állampolgárság-ellenőrzési folyamatot (NRC) szorgalmazott; mivel a kormány 
nyilatkozatai alapján az NRC célja az, hogy megfossza a muzulmánokat állampolgári 
jogaiktól, ugyanakkor védje a hindukat és más nem muzulmánokat;

P. mivel az indiai kormány be kívánja vezetni az NRC-t, amelynek keretében több mint 
1,3 milliárd ember állampolgárságát fogja dokumentálni az országban; mivel ez a 
gyakorlat a közelmúltban zárult le Asszámban, amelynek eredményeként több mint 1,9 
millió, „illegális” migránsnak minősített embert zártak ki, akiket most újonnan épített 
fogolytáborokban tarthatnak vagy kitoloncolhatnak; mivel jelenleg Karnatakában is 
fogolytáborokat építenek;

Q. mivel az indiai kormány tagadja a megkülönböztetés minden formáját, a módosítások 
mégis azt eredményezik, hogy az NRC kifejezetten kizárja a muzulmánokat;

R. mivel a CAA-t nehéz elszigetelten szemlélni, mivel mind a módosítások, mind az NRC 
megfoszthatja a kisebbségeket indiai állampolgárságuktól; mivel csak az NRC-ből 
kizárt muzulmánoknak lesznek nehézségeik, hogy külföldi bíróságokon megnyerjék 
ügyeiket;

S. mivel több indiai állam már bejelentette, hogy nem fogja végrehajtani a törvényt; mivel 
Kerala kormánya a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott petíciójában a CAA-t „az indiai 
alkotmány világi jellege megsértésének” nevezte, és azzal vádolta a kormányt, hogy 
vallási alapon megosztja a nemzetet;

1. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a CAA alapvetően diszkriminatív jellegű, és elítéli 
annak elfogadását; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy India honosítási és menekültügyi 
politikáiba vallási kritériumokat épített be;

2. felhívja India kormányát, hogy haladéktalanul kezdjen békés párbeszédet a lakosság 
különböző csoportjaival, és helyezze hatályon kívül a diszkriminatív módosításokat, 
amelyek sértik Indiának a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában 
(ICCPR) és más emberi jogi szerződésekben foglalt azon nemzetközi kötelezettségeit, 
hogy megakadályozza az állampolgárság fajon, bőrszínen, származáson, illetve nemzeti 
vagy etnikai hovatartozáson alapuló megvonását;

3. emlékeztet arra, hogy bár az üldözött csoportok védelmének célja üdvözlendő, ezt egy 
szilárd nemzeti menekültügyi rendszer révén kell megvalósítani, amely az egyenlőség 
és a megkülönböztetésmentesség elvén alapul, és amely minden olyan személyre 
vonatkozik, aki védelemre szorul az üldöztetéssel és az emberi jogok egyéb 
megsértésével szemben, faji, vallási, nemzetiségi vagy egyéb tiltott indokok szerinti 
megkülönböztetés nélkül;

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a CAA módosításai veszélyes változást jelentenek az 
állampolgárság meghatározásának módjában Indiában, és várhatóan a legnagyobb 
hontalansági válsághoz vezetnek a világon, és hatalmas emberi szenvedést okoznak;

5. megjegyzi, hogy India Legfelsőbb Bírósága felül fogja vizsgálni a CAA-t, és reméli, 
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hogy alaposan meg fogja vizsgálni, hogy a törvény összeegyeztethető-e India 
alkotmányával és a nemzetközi emberi jogi kötelezettségekkel;

6. felhívja az indiai kormányt, hogy foglalkozzon az NRC-vel kapcsolatos jogos 
aggályokkal, amelyet a marginalizálódott csoportok ellen fognak felhasználni;

7. ismételten hangsúlyozza hogy a békés célú gyülekezés szabadságát a Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 21. cikke rögzíti, amelynek India 
részes állama;

8. elítéli a CAA-val kapcsolatos erőszakot és szisztematikus brutalitást; felszólítja az 
indiai hatóságokat, hogy vessenek véget a politikájukat bíráló személyek erőszakos 
elnyomásának;

9. felszólítja az indiai kormányt annak biztosítására, hogy a biztonsági erők tiszteletben 
tartsák az Egyesült Nemzetek Szervezetének az erőszak és a lőfegyverek bűnüldöző 
szervek általi használatára vonatkozó alapelveit;

10. 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.


