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Резолюция на Европейския парламент относно Закона от 2019 г. за изменение на
Закона за индийското гражданство
(2020/2519(RSP))
Европейският парламент,
–

като взе предвид предишните си резолюции относно Индия,

–

като взе предвид стратегическото партньорство между ЕС и Индия, чието начало
беше поставено през 2004 г.,

–

като взе предвид изявлението, направено от експерти от ООН на 3 юли 2019 г.,
относно опасността милиони хора да останат без гражданство и относно
нестабилността в Асам, Индия,

–

като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание, относно
изтезанията и относно свободата на изразяване на мнение,

–

като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека,

–

като взе предвид заключенията на Съвета от 10 декември 2018 г. за стратегия на
ЕС относно Индия,

–

като взе предвид Декларацията за правата на лицата, принадлежащи към
национални или етнически, религиозни и езикови малцинства от 18 декември
1992 г.,

–

като взе предвид основните принципи на ООН за употреба на сила и огнестрелно
оръжие от правоприлагащите органи,

–

като взе предвид Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция,

–

като взе предвид Конвенцията на ООН за статута на лицата без гражданство,

–

като взе предвид Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на
расова дискриминация,

–

като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–

като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–

като взе предвид конституцията на Индия,

–

като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.

като има предвид, че на 9 и 11 декември 2019 г. и двете камари на Парламента на
Индия одобриха Закона от 2019 г. за изменение на Закона за гражданството
(ЗИЗГ), с който се изменя Законът от 1955 г. за индийското гражданство;

Б.

като има предвид, че със ЗИЗГ се цели да се ускори предоставянето на
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гражданство за хиндуисти, сикхи, будисти, джайнисти, парси и християни,
бягащи от преследване в Афганистан, Бангладеш и Пакистан, които са
пребивавали в страната преди 2015 г., но че с него на мюсюлманите не се
предоставя същата защита;
В.

като има предвид, че Индия граничи също така с Бутан, Бирма, Непал и Шри
Ланка, но въпреки това в обхвата на ЗИЗГ не са включени тамилите от Шри
Ланка, които са най-голямата бежанска група в Индия и които пребивават в
страната повече от 30 години; като има предвид, че „Амнести Интернешънъл
Индия“ посочи, че ЗИЗГ не се прилага за други преследвани малцинства,
включително за мюсюлмански общности като рохингия в Бирма, ахмадистите в
Пакистан, хазарейците в Афганистан и бихарските мюсюлмани в Бангладеш;

Г.

като има предвид, че ЗИЗГ предизвика спорове, и по-специално във връзка с
член 14 от индийската конституция, който гарантира правото на равенство пред
закона, и член 15 от конституцията, който защитава всяко лице от
дискриминация, основана на религия, раса, каста, пол или място на раждане; като
има предвид, че в изявление от 13 декември 2019 г. говорителят на върховния
комисар на ООН по правата на човека заяви, че ЗИЗГ е фундаментално
дискриминационен по своето естество и че изглежда накърнява ангажимента на
Индия да осигурява равенство пред закона, заложен в нейната конституция и
произтичащ от международните ѝ задължения;

Д.

като има предвид, че Върховният съд на Индия е започнал разглеждането на
петиции относно ЗИЗГ, за да оцени неговата конституционност, и е дал на
правителството срок от 40 дни да отговори на тези петиции;

Е.

като има предвид, че няколко индийски щата вече обявиха, че няма да прилагат
закона; като има предвид, че в своята петиция до Върховния съд правителството
на Керала нарече ЗИЗГ „нарушение на светския характер на индийската
конституция“ и обвини индийското правителство, че разделя нацията на
религиозен принцип;

Ж.

като има предвид, че протестите, които избухнаха на много места в Индия, и поспециално в университетски градчета, в отговор на приемането на ЗИЗГ, са били
посрещнати с брутални репресии от страна на силите за сигурност, което е довело
до смъртта на най-малко 25 души, 160 ранени и хиляди арестувани; като има
предвид, че за да предотвратят мирните протести, индийските държавни органите
са използвали също многократно изключване на интернет и са въвели
ограничения за обществения транспорт; като има предвид, че се появиха сигнали,
че стотици протестиращи са били бити, простреляни и изтезавани, по-специално в
Утар Прадеш; като има предвид, че индийските държавни органи освен това са
ограничили достъпа до интернет в много райони в североизточната част на
страната и в Утар Прадеш, където живеят голяма част от индийските мюсюлмани;
като има предвид, че блокирането на интернет комуникацията представлява
нарушение на основното право на достъп до информация;

З.

като има предвид, че ЗИЗГ беше приет в рамките на усилията на индийското
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правителство да въведе на национално равнище процедура за проверка на
гражданството под формата на Национален регистър на гражданите (НРГ); като
има предвид, че изявленията на правителството показват, че процесът на
съставяне на НРГ има за цел да отнеме гражданските права на мюсюлманите, като
същевременно защити правата на хиндуистите и други немюсюлмански
общности; като има предвид, че най-вероятно само мюсюлманите, които не са
включени в НРГ, ще трябва да се явят пред трибуналите за чужденци, създадени с
цел да решават дали дадено лице има право на гражданство; като има предвид, че
тези трибунали бяха осъдени на международно равнище, защото не защитават
правото на справедлив съдебен процес и не гарантират защитата на правата на
човека; като има предвид, че в Асам тази процедура завърши наскоро и доведе до
изключването от регистъра на над 1,9 милиона души, които бяха класифицирани
като „незаконни“ мигранти и сега могат да бъдат задържани в новопостроените
лагери за задържане или да бъдат депортирани; като има предвид, че тези
процедури могат да изострят климата на ксенофобия, като същевременно
подклаждат религиозна нетърпимост и дискриминация в страната;
И.

като има предвид, че при настоящото правителство все повече се потъпкват
правата на свобода на изразяване на мнение, на мирни събрания и на свободно
сдружаване, включително се лишават от свобода лица, отправящи мирна критика,
които биват обвинявани в антидържавна дейност, клевета или тероризъм; като
има предвид, че през 2018 и 2019 г. индийските държавни органи извършиха
неколкократно набези в домовете на активисти и представители на академичните
среди, които открито критикуват правителството и се застъпват за зачитането на
правата на човека, по-специално във връзка със ЗИЗГ; като има предвид, че сред
задържаните защитници на правата на човека са Акил Гогой, Дарджиа Конвар и
Биту Соновал; като има предвид, че Манаш Конвар, Лахияджиоти Гогой,
Мохамад Файзал, Садаф Джафар, Паван Рао Амбедкар, Аноп Шрамик, Робин
Верма и Мохамад Шоайб са освободени под гаранция, но разследването по
техните дела още не е приключило;

Й.

като има предвид, че стратегическото партньорство между Европейския съюз и
Индия се основава на споделени ценности като демокрацията, принципите на
правовата държава и зачитането на правата на човека, ангажимент за спазване на
основания на правила световен ред и ефективно многостранно сътрудничество,
устойчиво развитие и общ интерес да се доразвива двустранното сътрудничество;

1.

изразява дълбоко съжаление във връзка с приемането и прилагането на ЗИЗГ,
който е дискриминиращ по своя характер и заплашва да раздели обществото;
призовава правителството на Индия незабавно да отговори на петициите на
гражданите, както изисква Върховният съд; освен това призовава правителството
на Индия да започне мирен диалог с различни групи от населението и да отмени
дискриминационните изменения, които нарушават международните задължения
на Индия; предупреждава за опасностите, свързани с разрастването на
национализма, което доведе, наред с другото, до подклаждане на религиозната
нетърпимост и до стигматизиране на мюсюлманите;
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2.

припомня, че макар да се приветства заявената цел на ЗИЗГ за осигуряване на
защита за преследваните групи, националната политика в областта на убежището
и бежанците следва да бъде справедлива и всеобхватна по своето естество и да се
прилага за всички нуждаещи се, за да бъде ефективна;

3.

призовава индийското правителство да отговори на основателните опасения,
изразени във връзка с НРГ, който може да бъде използван за целенасочени
действия срещу маргинализирани групи; изразява загриженост във връзка с
обстоятелството, че НРГ е проява на опасна промяна в начина, по който се
определя гражданството в Индия, и може да доведе до широкомащабна криза във
връзка с липсата на гражданство, както и да причини огромни човешки страдания;

4.

подчертава, че всички мигранти, независимо от техния миграционен статут, имат
право да бъдат зачитани и закриляни и да се ползват от своите основни човешки
права;

5.

осъжда проявите на насилие и бруталност в различни региони на Индия след
приемането на ЗИЗГ; припомня особената отговорност на правоприлагащите
служби да проявяват сдържаност и да дават възможност за мирен протест;
призовава за бързо и безпристрастно разследване на събитията; призовава
индийските държавни органи да освободят незабавно и безусловно задържаните
понастоящем демонстранти и защитници на правата на човека;

6.

осъжда решението на индийските държавни органи да спрат достъпа до
глобалните мрежи, като по този начин възпрепятстват комуникацията и
свободния поток на информация; подчертава, че подобни действия представляват
явно нарушение на свободата на словото;

7.

отбелязва, че ЗИЗГ в момента се разглежда от Върховния съд на Индия и че на
правителството на Индия е даден 40-дневен срок да отговори на петициите;
изразява убеждение, че решението на Върховния съд – каквото и да бъде то – ще
внесе повече яснота по отношение на ЗИЗГ и по въпроса доколко законът е
съвместим с конституцията и с международните задължения на Индия;

8.

призовава индийските държавни органи да сътрудничат активно на всички
специални процедури на Съвета на ООН по правата на човека; настоятелно
призовава тези органи да сътрудничат по-специално на специалния докладчик на
ООН по въпросите на малцинствата, съвременните форми на расизъм, расова
дискриминация, ксенофобия и свързаните с тях прояви на нетърпимост, както и
свободата на религията и убежденията;

9.

призовава заместник-председателя/върховен представител да продължи
конструктивния диалог с Индия по всички аспекти на сътрудничеството,
включително политическите права и правата на човека; призовава
представителствата на ЕС и на държавите членки в Индия да включват въпроса за
дискриминацията на етническите и религиозните малцинства в обхвата на
текущия си диалог с индийските органи и да отдават приоритет на програмите за
решаване на проблема с дискриминацията срещу етнически групи и религиозни
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малцинства, включително в области като образованието, както и на програмите,
които поставят особен акцент върху дискриминацията срещу малцинства;
10.

възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на
Съвета, на Комисията, на държавите членки, на заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност, на президента на Индия, на правителството на Индия,
на парламента на Индия и на правителствата на държавите членки.
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