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B9-0082/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o novele indického zákona o štátnom občianstve z 
roku 2019
(2020/2519(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Indii,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR),

– so zreteľom na Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej 
diskriminácie,

– so zreteľom na globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii z roku 2018,

– so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach osôb patriacich k národnostným alebo 
etnickým, náboženským a jazykovým menšinám z 18. decembra 1992,

– so zreteľom na základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi 
orgánov presadzovania práva,

– so zreteľom na ústavu Indie,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže nedeliteľnosť ľudských práv vrátane občianskych, politických, hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych práv je jedným z hlavných cieľov Európskej únie v jej 
vzťahoch s Indiou;

B. keďže novela zákona o štátnom občianstve z roku 2019 rozširuje možnosť získania 
indického občianstva v zrýchlenom konaní pre niektoré náboženské menšiny, ktoré 
utiekli pred prenasledovaním v susedných krajinách, a to najmä pre migrantov bez 
dokladov z hinduistických, sikhských, budhistických, džinistických, párskych alebo 
kresťanských komunít v Afganistane, Bangladéši alebo Pakistane, ktorí do Indie prišli 
najneskôr 31. decembra 2014;

C. keďže vláda neformálne odôvodňuje možnosť získania občianstva v zrýchlenom konaní 
tým, že krajiny uvedené v tejto novele sú krajiny s prevahou moslimského obyvateľstva, 
v ktorých je pravdepodobnejšie, že náboženské menšiny čelia prenasledovaniu;

D. keďže India má spoločné hranice s Bangladéšom, Bhutánom, Barmou, Nepálom, 
Pakistanom a Srí Lankou; keďže srílanskí Tamilovia, ktorí tvoria najväčšiu skupinu 
utečencov v Indii a majú pobyt v krajine už viac ako tridsať rokov, však do pôsobnosti 
tejto novely nespadajú; keďže z pôsobnosti tejto novely sú vylúčení aj rohingskí 
moslimovia z Barmy, ktorých Amnesty International a Organizácia Spojených národov 
označili za najprenasledovanejšiu menšinu na svete; keďže táto novela ignoruje tiež 
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kritickú situáciu členov Ahmadíjcov v Pakistane, bihárskych moslimov v Bangladéši a 
Chazarov v Pakistane, ktorí sú všetci vystavení prenasledovaniu vo svojich domovských 
krajinách;

E. keďže táto novela je svojou povahou diskriminačná, pretože z možnosti využiť rovnaké 
ustanovenia ako ostatné náboženské skupiny konkrétne vylučuje moslimov;

F. keďže podľa indickej ústavy je India zvrchovanou sekulárnou demokratickou 
republikou, a preto je zavedenie náboženstva ako kritéria na získanie občianstva vo 
svojej podstate protiústavné;

G. keďže novela zákona je v rozpore s článkom 14 indickej ústavy, ktorý zaručuje 
každému právo na rovnosť a chráni pred diskrimináciou na základe náboženstva, rasy, 
kasty, pohlavia alebo miesta narodenia; keďže zákon tiež ohrozuje záväzok Indie 
dodržiavať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a 
politických právach a Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej 
diskriminácie, ktorých je India zmluvnou stranou a ktoré zakazujú diskrimináciu z 
rasových, etnických alebo náboženských dôvodov;

H. keďže všetci migranti majú bez ohľadu na svoj migračný status nárok na rešpekt, 
ochranu a dodržiavanie svojich ľudských práv;

I. keďže prijatie novely zákona vyvolalo masívne protesty proti jeho vykonávaniu, pri 
ktorých údajne 27 osôb zahynulo, 175 ich bolo zranených a tisíce osôb bolo zatknutých; 
keďže štátne orgány s cieľom zabrániť pokojným protestom sa uchyľujú aj k odpájaniu 
internetu, vydávajú zákazy vychádzania a obmedzujú prevádzku verejnej dopravy;

J. keďže polícia reagovala v celej Indii brutálne a podľa dostupných správ sa stovky 
demonštrantov stali obeťami bitky, streľby a mučenia, a to najmä v štáte Uttarpradéš;

K. keďže 5. januára 2020 maskovaný dav napadol kampus Univerzity Džaváharlála 
Néhrúa – hlavné miesto stretávania sa študentov, ktorí protestujú proti tejto novele a 
národnému registru občanov, a pri tomto útoku bolo zranených viac ako 20 študentov a 
učiteľov tejto univerzity; keďže podľa rôznych mediálnych správ a tvrdení študenti bola 
polícia svedkom útoku, ale odmietla tento dav usmerniť a účastníkov zatknúť;

L. keďže táto novela vytvára nebezpečný precedens a predstavuje zintenzívnenie 
hinduistickej nacionalistickej agendy súčasnej vlády;

M. keďže obsah novely a násilie, ktoré táto novela podnietila, a to tak zo strany polície, ako 
aj zo strany provládnych skupín, predstavujú jasné porušenie ľudských práv obyvateľov 
Indie a jej susedných krajín;

N. keďže medzinárodné spoločenstvo vrátane OSN už vyjadrilo obavy ohľadom novely a 
násilia, ktoré vyvolala; keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyjadril 
obavy, že novela zákona má „zásadne diskriminačný charakter“;

O. keďže novela bola prijatá v čase, keď vláda presadzovala postup celoštátneho 
overovania občianstva (tzv. národný register občanov); keďže vláda vo svojich 
vyhláseniach naznačila, že cieľom postupu národného registra občanov je zbaviť 
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moslimov ich práv spojených s občianstvom a zároveň ochrániť práva hinduistov a 
iných nemoslimov;

P. keďže indická vláda má zaviesť národný register občanov, ktorý bude dokumentovať 
občianstvo viac ako 1,3 miliardy ľudí v krajine; keďže tento postup bol nedávno 
ukončený v štáte Ásám, kde viedol k vylúčeniu viac ako 1,9 milióna ľudí, ktorí boli 
označených za nelegálnych migrantov a môžu tak byť teraz zadržiavaní v 
novopostavených detenčných táboroch alebo deportovaní; keďže detenčné tábory sa tiež 
stavajú v štáte Karnátaka;

Q. keďže vláda Indie popiera akúkoľvek formu diskriminácie, hoci zmeny znamenajú, že z 
národného registra občanov sú vyslovene vylúčení moslimovia;

R. keďže je ťažké posudzovať novelu samostatne, pretože zmeny, ktoré zavádza, ako aj 
národný register občanov môžu menšiny zbaviť indického občianstva; keďže len 
moslimovia vylúčení z národného registra občanov budú mať problém obstáť pred 
zahraničnými súdmi;

S. keďže viaceré indické štáty už oznámili, že nebudú tento zákon uplatňovať; keďže vláda 
Keraly vo svojej petícii adresovanej najvyššiemu súdu uviedla, že novela zákona o 
občianstve je porušením sekulárnej povahy indickej ústavy a obvinila vládu z 
rozdeľovania národa podľa náboženstiev;

1. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že novela je svojou povahou zásadne 
diskriminačná, a odsudzuje jej prijatie; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že 
India začlenila náboženské kritériá do svojich politík týkajúcich sa naturalizácie a 
utečencov;

2. vyzýva vládu Indie, aby okamžite nadviazala pokojný dialóg s rôznymi skupinami 
obyvateľstva a zrušila diskriminačné úpravy zákona, ktoré sú v rozpore s 
medzinárodnými záväzkami Indie, s cieľom zabrániť odoberaniu občianstva na základe 
rasy, farby, pôvodu či národného alebo etnického pôvodu, ako je zakotvené v 
Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a v ďalších zmluvách o 
ľudských právach;

3. pripomína, že zatiaľ čo stanovený cieľ, ktorým je ochrana prenasledovaných skupín, je 
vítaný, mal by sa dosiahnuť prostredníctvom prepracovaného vnútroštátneho azylového 
systému, ktorý bude založený na zásade rovnosti a zákazu diskriminácie a ktorý sa bude 
vzťahovať na všetky osoby, ktoré potrebujú ochranu pred prenasledovaním a iným 
porušovaním ľudských práv, bez toho, aby sa rozlišovalo na základe rasy, náboženstva, 
národnostného pôvodu alebo iných zakázaných dôvodov;

4. keďže zmeny, ktoré táto novela zavádza, predstavujú nebezpečný posun v spôsobe 
posudzovania občianstva v Indii a môžu viesť k najväčšej kríze v oblasti stavu bez 
štátnej príslušnosti na svete a spôsobiť obrovské ľudské utrpenie;

5. berie na vedomie, že novelu preskúma indický najvyšší súd, a dúfa, že tento súd 
starostlivo zváži zlučiteľnosť zákona s indickou ústavou a s medzinárodnými záväzkami 
v oblasti ľudských práv;
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6. vyzýva indickú vládu, aby sa zaoberala legitímnymi obavami súvisiacimi s národným 
registrom občanov, ktorý sa bude využívať cielene proti marginalizovaným skupinám;

7. opätovne zdôrazňuje, že pokojné zhromažďovanie je zakotvené v článku 21 
Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorého je India zmluvnou 
stranou;

8. odsudzuje násilie a systematickú brutalitu spojenú s touto novelou; vyzýva indické 
orgány, aby ukončili násilné represie namierené proti osobám, ktoré kritizujú ich 
politiku;

9. vyzýva indickú vládu, aby zabezpečila, že bezpečnostné sily budú dodržiavať základné 
zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania 
práva;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, 
podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku, prezidentovi Indie, vláde Indie, predsedovi vlády Indie a 
Indickému parlamentu.


