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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000092/2015 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Urmas Paet, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal 
în numele Grupului ALDE 

Subiect: Marinari estonieni și britanici reținuți în India 

La 12 octombrie 2013, nava autopropulsată Seaman Guard Ohio a fost interceptată de paza de 
coastă indiană în largul coastei Tuticorin din statul Tamil Nadu. Poliția indiană a arestat 10 membri ai 
echipajului navei și 25 de agenți de pază însărcinați cu asigurarea securității împotriva pirateriei 
(cetățeni estonieni, britanici și ucraineni). Nava se află în proprietatea întreprinderii de pază maritimă 
AdvanFort International, înregistrată în SUA, și este utilizată ca o platformă de cazare pentru agenții 
de pază însărcinați cu combaterea pirateriei între perioadele de tranzit pe navele comerciale cliente 
care tranzitează zonele cu grad ridicat de risc din Oceanul Indian. 

La 30 decembrie 2013, procurorul statului Tamil Nadu a prezentat actul de acuzare, și, potrivit 
avocaților care îi reprezintă pe agenții de pază, aceștia au fost acuzați de importarea ilegală de arme 
în India prin încălcarea Legii armelor. Toți membrii echipajului de cetățenie estoniană și britanică au 
fost în închisoare până la 5 aprilie 2014, când au fost eliberați pe cauțiune. La 10 iulie 2014, instanța 
din Madurai a Înaltei Curți din Madras a hotărât să retragă acuzațiile împotriva agenților de pază, 
inclusiv a resortisanților estonieni și britanici. Judecătorul P. N. Prakash a afirmat: „Rețin că ancorarea 
navei MV Seaman Guard Ohio în apele noastre teritoriale a fost dictată de necesitate, iar acțiunea lor 
iese de sub incidența legii pe baza principiului «trecerii inofensive»”. Poliția a avut la dispoziție 90 de 
zile pentru a formula recurs împotriva sentinței. La 26 august 2014, poliția indiană a solicitat Curții 
Supreme din India să ia în considerare un recurs.  

Indiferent de hotărârea Înaltei Curți, cetățenii estonieni și britanici nu au acces la documentele și 
efectele lor personale și nu pot părăsi India. Prezența lor în India nu este necesară pentru procedurile 
de recurs. Unii dintre ei au probleme grave de sănătate, unii având nevoie să fie spitalizați, iar situația 
lor economică și psihologică se agravează. Familiile lor din Estonia și Regatul Unit se confruntă cu 
dificultăți financiare. Până în prezent, nu s-a decis, încă, dacă respectivul caz va fi admis de Curtea 
Supremă a Indiei. Data înfățișării în fața judecătorilor nu a fost stabilită. Pașapoartele și efectele 
personale ale bărbaților rămân în posesia poliției indiene. Această situație constituie o încălcare a 
drepturilor omului. 

Având în vedere că Înalta Curte din Madras a hotărât să retragă acuzațiile împotriva agenților de pază, 
iar prezența lor în India nu este necesară pentru procedurile de recurs, autoritățile indiene trebuie să-i 
elibereze și să le înapoieze documentele și obiectele personale. Cazul ar trebui soluționat fără 
întârziere și în deplină conformitate cu dreptul internațional. 

Ce măsuri a luat Serviciul European de Acțiune Externă pentru a încerca să faciliteze o soluție în 
acest caz și în alte cazuri similare în care cetățeni ai UE se află în detenție în India? 
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