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

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la India,

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

– având în vedere declarația experților ONU din 3 iulie 2019 referitoare la riscul de 
apatridie cu care se confruntă milioane de persoane și riscul de instabilitate în Assam, 
India,

– 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 concluziile Consiliului din 10 decembrie 2018 referitoare la strategia 
UE privind India,

– având în vedere Declarația din 18 decembrie 1992 cu privire la drepturile persoanelor 
aparținând minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice,

– având în vedere Principiile de bază ale Organizației Națiunilor Unite privind recurgerea 
la forță și utilizarea armelor de foc de către agenții responsabili de aplicarea legii,

– 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 Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare rasială,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

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

– având în vedere Constituția Indiei,

– având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 9 și 11 decembrie 2019, ambele camere ale parlamentului Indiei au adoptat 
Legea din 2019 (de modificare) privind cetățenia (denumită în continuare „legea privind 
cetățenia”), care modifică Legea privind cetățenia indiană din 1955;

B. întrucât noua lege din 2019 privind cetățenia indiană urmărește să accelereze obținerea 
cetățeniei pentru hindușii, sikhii, budiștii, jainiștii, parșii și creștinii refugiați din calea 
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persecuției din Afganistan, Bangladesh și Pakistan și care sunt rezidenți în India de 
dinainte de 2015, dar nu extinde aceeași protecție și la musulmani;

C. întrucât India se mai învecinează cu Bhutan, Myanmar/Birmania, Nepal și Sri Lanka; 
întrucât, cu toate acestea, legea privind cetățenia nu vizează și populația tamil din Sri 
Lanka, care formează cel mai mare grup de refugiați din India și care locuiesc în această 
țară de peste 30 de ani; întrucât Amnesty International India a subliniat că legea privind 
cetățenia nu include în domeniul său de aplicare alte minorități persecutate, inclusiv 
populații musulmane cum ar fi populația rohingya din Birmania, musulmanii ahmadi 
din Pakistan, hazara din Afganistan și musulmanii bihari din Bangladesh;

D. întrucât legea privind cetățenia suscită controverse, în special în lumina articolului 14 
din Constituția Indiei, care garantează dreptul la egalitate în fața legii, și al articolului 
15, care protejează fiecare persoană împotriva discriminării pe motive de religie, rasă, 
castă, sex sau loc al nașterii; întrucât, într-o declarație emisă la 13 decembrie 2019, 
purtătorul de cuvânt al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a declarat că 
legea privind cetățenia are „un caracter eminamente discriminatoriu” și că pare să 
submineze angajamentul Indiei față de egalitatea în fața legii, astfel cum este consacrată 
în Constituția Indiei și cum decurge din obligațiile internaționale ale acestei țări;

E. întrucât Curtea Supremă a Indiei a început să examineze petițiile privind legea 
cetățeniei, cu scopul de a evalua constituționalitatea acesteia, și a acordat guvernului 40 
de zile pentru a răspunde acestor petiții;

F. întrucât mai multe state indiene au anunțat deja că nu vor pune în aplicare legea; 
întrucât guvernul din Kerala, în petiția sa adresată Curții Supreme, a numit legea privind 
cetățenia „o încălcare a caracterului laic al Constituției Indiei” și a acuzat guvernul 
indian că divizează națiunea pe motive de apartenență religioasă;

G. întrucât protestele care au izbucnit în toată India, în special în campusurile universitare, 
ca răspuns la adoptarea legii privind cetățenia au fost reprimate brutal de către forțele de 
securitate, ceea ce a cauzat moartea a cel puțin 25 de persoane, rănirea a 160 și arestarea 
a mii de persoane; întrucât printre măsurile luate de autoritățile indiene s-au numărat 
suspendarea accesului la internet și limitarea transportului public pentru a preveni 
protestele pașnice; întrucât s-a relatat că sute de protestatari au fost bătuți, împușcați sau 
torturați, în special în Uttar Pradesh; întrucât autoritățile indiene au restricționat accesul 
la internet și în multe zone din nord-est și din 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;

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 registru 
vizează să îi priveze pe musulmani de drepturile lor de cetățeni, protejând totodată 
drepturile hindușilor și ale altor comunități nemusulmane; întrucât, cel mai probabil, 
numai musulmanii care nu sunt incluși în registru vor trebui să se prezinte în fața 
tribunalelor pentru străini, care au fost înființate pentru a stabili dreptul la cetățenie; 
întrucât aceste tribunale au fost condamnate la nivel internațional pentru că nu 
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protejează dreptul la un proces echitabil și garanțiile privind drepturile omului; întrucât 
acest exercițiu a fost finalizat recent în Assam, ducând la excluderea a peste 1,9 
milioane de persoane care au fost catalogate drept „migranți ilegali” și care acum pot fi 
reținute în tabere de detenție nou-construite sau pot fi deportate; întrucât aceste procese 
pot exacerba climatul de xenofobie, alimentând, în același timp, intoleranța religioasă și 
atitudinile discriminatorii în țară;

I. întrucât actualul guvern indian a întreprins măsuri intensificate de reprimare a dreptului 
la libera exprimare și a libertății de asociere și de întrunire pașnică, de exemplu prin 
plasarea în detenție a unor persoane pașnice care criticau acțiunile guvernului, în baza 
unor acuzații de calomnie, rebeliune sau terorism; întrucât, în 2018 și 2019, autoritățile 
indiene au efectuat mai multe raiduri la domiciliul unor activiști și cadre universitare 
care criticau fervent guvernul și care militau pentru drepturile omului, în special în 
legătură cu legea privind cetățenia; întrucât printre apărătorii drepturilor omului arestați 
se numără Akhil Gogoi, Dharjya Konwar și Bitu Sonowal; întrucât Manash Konwar, 
Lakhyajyoti Gogoi, Mohammad Faizal, Sadaf Jafar, Pawan Rao Ambedkar, Anoop 
Shramik, Robin Verma și Mohammad Shoaib au fost eliberați pe cauțiune, dar o 
anchetă în cauzele lor este încă pendinte;

J. întrucât parteneriatul strategic dintre Uniunea Europeană și India se bazează pe valori 
comune precum democrația, statul de drept, respectul pentru drepturile omului, 
angajamentul față de ordinea mondială bazată pe norme și față de multilateralismul 
eficient, dezvoltarea durabilă și interesul comun de a dezvolta și mai mult cooperarea 
bilaterală,

1. regretă profund adoptarea și punerea în aplicare a legii privind cetățenia, care are un 
caracter discriminatoriu și generează disensiuni periculoase; invită guvernul Indiei să 
dea curs cererii Curții Supreme și să răspundă imediat petițiilor adresate de cetățeni; 
invită, de asemenea, guvernul Indiei să se implice în dialoguri pașnice cu diverse părți 
ale populației și să abroge modificările discriminatorii, care încalcă obligațiile 
internaționale ale Indiei; avertizează cu privire la intensificarea naționalismului care, 
printre altele, a condus la alimentarea intoleranței religioase și a discriminării împotriva 
musulmanilor;

2. reamintește că, deși obiectivul declarat al legii de a proteja grupurile persecutate este 
binevenit, o politică națională eficace în materie de azil și refugiați ar trebui să aibă un 
caracter just și universal și să se aplice tuturor celor care au nevoie de ea;

3. invită guvernul indian să ia în considerare preocupările legitime legate de registrul 
populației, care poate fi folosit împotriva grupurilor marginalizate; este îngrijorat de 
faptul că registrul populației aduce o schimbare periculoasă a modului în care se 
stabilește cetățenia în India și poate să creeze o criză a apatridiei pe scară largă și să 
cauzeze suferințe umane imense;

4. subliniază că toți migranții, indiferent de statutul lor de migranți, au dreptul la respect, 
protecție și exercitarea drepturilor lor umane fundamentale;

5. condamnă violența și brutalitatea care au izbucnit în diferite regiuni ale Indiei în urma 
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adoptării legii privind cetățenia; reamintește responsabilitatea specială a serviciilor de 
aplicare a legii de a da dovadă de reținere și de a permite proteste pașnice; solicită o 
anchetă promptă și imparțială asupra evenimentelor; invită autoritățile indiene să 
elibereze fără întârziere și necondiționat protestatarii și apărătorii drepturilor omului 
aflați în prezent în detenție;

6. condamnă decizia autorităților indiene de a bloca accesul prin internet la rețelele 
mondiale, împiedicând comunicarea și libera circulație a informațiilor; subliniază că 
astfel de acțiuni reprezintă o încălcare clară a libertății de exprimare;

7. ia act de faptul că legea privind cetățenia este examinată de Curtea Supremă a Indiei și 
că guvernul Indiei a primit 40 de zile pentru a răspunde la petiții; are încredere că orice 
hotărâre a Curții Supreme va clarifica legea privind cetățenia și compatibilitatea acesteia 
cu Constituția Indiei și cu obligațiile internaționale ale acestei țări;

8. invită autoritățile indiene să coopereze în mod proactiv în conformitate cu toate 
procedurile speciale ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului; le îndeamnă să 
coopereze în special cu raportorii speciali ai ONU în chestiuni legate de minorități, 
forme contemporane de rasism, discriminare rasială, xenofobie și intoleranță asociată, 
libertate religioasă sau de convingere;

9. invită VP/ÎR să continue dialogul constructiv cu India privind toate aspectele cooperării, 
inclusiv drepturile politice și drepturile omului; solicită ca reprezentanțele UE și ale 
statelor membre în India să includă problema discriminării minorităților etnice și 
religioase în dialogurile lor actuale cu autoritățile indiene și să acorde prioritate 
programelor care abordează discriminarea împotriva grupurilor etnice și a minorităților 
religioase, inclusiv în domenii precum educația, precum și programelor care pun accent 
pe discriminarea minorităților;

10. 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, parlamentului Indiei și guvernelor statelor indiene.


