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Въпрос с искане за устен отговор O-000092/2015 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Urmas Paet, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal 
от името на групата ALDE 

Относно: Задържаните в Индия естонски и британски моряци 

На 12 октомври 2013 г. моторният кораб „Сийман Гард Охайо“ (MV Seaman Guard Ohio) е бил 
засечен от индийската брегова охрана в близост до брега Тутикорин, щата Тамил Наду. 
Индийската полиция е задържала 10 членове на екипажа на плавателния съд и 25 охранителни 
служители по борба срещу пиратството (естонски, британски и украински граждани). 
Плавателният съд е собственост на дружеството за морска сигурност „Аванфорт 
Интернешънъл“ (AdvanFort International), регистрирано в САЩ, и е използван като платформа за 
настаняване на охранителни служители по борба срещу пиратството между отделните им 
транзити на борда на търговски мореплавателни съдове на клиенти, прекосяващи 
високорискови зони в Индийския океан.  

На 30 декември 2013 г. обвинителният акт е бил представен от щатния прокурор на Тамил Наду 
и според адвокатите, представляващи охранителните служители, последните са били обвинени 
в незаконен внос на оръжия в Индия, в нарушение на Закона за оръжията. Всички естонски и 
британски членове на екипажа са били задържани в затвор до 5 април 2014 г., когато са били 
пуснати условно на свобода. На 10 юли 2014 г. Върховният съд в Мадрас (Madurai Bench) е 
решил да оттегли обвиненията си срещу охранителните служители, в т. ч. и срещу естонските и 
британските граждани. Съдия П. Н. Пракаш е изказал следното становище: „Смятам, че 
пускането на котва от страна на моторния кораб MV Seaman Guard Ohio на наша морска 
територия е било извършено по необходимост и това действие е оправдано от принципа на 
„мирното преминаване“. Полицията е имала 90 дни да обжалва това решение. На 26 август 
2014 г. индийската полиция е поискала от Върховния съд на Индия да разгледа възможността 
за обжалване.  

Независимо от решението на Върховния съд в Мадрас, естонските и британските граждани 
нямат достъп до своите документи и лични вещи, и нямат правото да напускат Индия. 
Присъствието им в Индия не е належащо за провеждането на процедурите по обжалване. 
Някои от мъжете имат сериозни здравословни проблеми, някои се нуждаят от хоспитализация, 
а икономическото и психологическото им състояние се влошава. Семействата на мъжете от 
Естония и Великобритания изпитват финансови затруднения. До настоящия момент не е взето 
решение относно това дали случаят ще бъде приет от индийския Върховен съд. Датата за 
провеждане на изслушването пред съдиите все още не е уточнена. Паспортите и личните вещи 
на мъжете остават притежание на индийската полиция. Това положение е нарушение на 
техните права на човека. 

Предвид факта, че Върховният съд в Мадрас е решил да оттегли обвиненията си спрямо 
охранителните служители (и това, че присъствието им в Индия не е належащо за провеждането 
на процедурите по обжалване) индийските органи трябва да ги освободят и да им върнат 
документите и личните вещи. Случаят следва да бъде разрешен незабавно и в пълно 
съответствие с международното право. 

Какви мерки е предприела Европейската служба за външна дейност в опит да улесни 
разрешаването на този случай и на други като него, засягащи граждани на ЕС, задържани в 
Индия? 
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