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Suullisesti vastattava kysymys O-000092/2015 

komissiolle 
työjärjestyksen 128 artikla 

Urmas Paet, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal 
ALDE-ryhmän puolesta 

Aihe: Intiassa pidätetyt Viron ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset 

Intian merivartiosto pysäytti 12. lokakuuta 2013 MV Seaman Guard Ohio -aluksen Tamil Nadun 
osavaltiossa Tuticorinin rannikolla. Intian poliisi pidätti kymmenen aluksen miehistön jäsentä ja 25 
aluksella ollutta merirosvojen vastaiseen toimintaan erikoistuneisiin turvallisuusjoukkoihin kuuluvaa 
(Viron, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ukrainan kansalaisia). Aluksen omistaa Yhdysvaltoihin 
rekisteröity turvallisuusalan yritys AdvanFort International ja sitä käytetään merirosvojen torjuntaan 
erikoistuneiden joukkojen majoituspaikkana heidän liikkuessaan Intian valtameren riskialttiilla alueilla 
kaupallisten asiakasalusten välillä. 

Tamil Nadun syyttäjä esitti 30. joulukuuta 2013 syytteet ja turvallisuusjoukkoihin kuuluneita miehiä 
edustavien lakimiesten mukaan heitä syytettiin aseiden laittomasta tuonnista Intiaan aselain 
vastaisesti. Kaikki miehistöön kuuluneet virolaiset ja Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenet olivat 
vankilassa 5. huhtikuuta 2014 asti, jolloin heidät vapautettiin takuita vastaan. Madrasin korkeimman 
oikeuden Madurain tuomioistuin päätti 10. heinäkuuta 2014 luopua syytteistä turvallisuusjoukkoihin 
kuuluvia miehiä vastaan, mukaan luettuina Viron ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset. 
Tuomari P.N. Prakash totesi: "Katson, että MV Seaman Guard Ohio -aluksen ankkuroituminen 
aluevesillemme oli välttämätöntä ja heidän toimintaansa puoltaa "viattoman kauttakulun" periaate. 
Poliisilla oli 90 päivää aikaa valittaa tuomiosta. Intian poliisi pyysi 26. elokuuta 2014 Intian korkeinta 
oikeutta ottamaan muutoksenhaun käsittelyyn.  

Korkeimman oikeuden päätöksestä huolimatta Viron ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla ei 
ole mahdollisuutta saada asiakirjojaan ja henkilökohtaisia tavaroitaan eivätkä he voi lähteä Intiasta. 
Heidän läsnäolonsa Intiassa ei ole välttämätöntä muutoksenhakumenettelyjä varten. Joillakin miehistä 
on vakavia terveysongelmia, joidenkin olisi päästävä sairaalaan ja heidän taloudellinen ja psyykkinen 
tilanteensa on käymässä vakavaksi. Miesten perheillä Virossa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa on 
taloudellisia vaikeuksia. Vielä tähän päivään mennessä ei ole päätetty, ottaako Intian korkein oikeus 
tapauksen käsiteltäväksi. Päivämäärää, jolloin heitä kuullaan tuomareiden edessä, ei ole vielä 
määritetty. Miesten passit ja tavarat ovat Intian poliisin hallussa. Tilanne on ihmisoikeuksien vastainen. 

Koska Madrasin korkein oikeus on päättänyt hylätä syytteet turvallisuusjoukkoihin kuuluvia miehiä 
vastaan (eikä heidän läsnäolonsa muutoksenhakumenettelyjä varten ole välttämätöntä), Intian 
viranomaisten on vapautettava heidät ja palautettava heidän asiakirjansa ja omaisuutensa. Tapaus 
olisi saatava viipymättä päätökseen täysin kansainvälistä oikeutta noudattaen. 

Mihin toimiin Euroopan ulkosuhdehallinto on ryhtynyt edistääkseen tämän tapauksen ja vastaavien 
tapausten ratkaisemista, joissa on kyse EU:n kansalaisten pidätyksistä Intiassa? 
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