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Őrizetben lévő uniós, nevezetesen észt és egyesült királysági tengerészek 

Indiában  

Az Európai Parlament 2016. január 21-i állásfoglalása az Indiában fogva tartott észt és 

egyesült királyságbeli tengerészekről (2016/2522(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, 

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, különösen 

annak 9., 10. és 14. cikkére, 

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének Tengerjogi Egyezményére 

(UNCLOS), 

– tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) 

bekezdésére, 

A. mivel 2013. október 12-én az Egyesült Államokból származó, Sierra Leone-i zászló 

alatt közlekedő, magántulajdonban lévő, MV Seaman Guard Ohio nevű hajó 35 fős 

legénységét (köztük 14 észt, 6 brit és több indiai, illetve ukrán állampolgárt) Tamil 

Naduban letartóztatták indiai felségvizeken illegális fegyvertartás vádjával; 

B. mivel a személyzet láthatólag kalózellenes megbízatást hajtott végre, nem lépett fel 

erőszakosan indiai polgárok ellen és következetesen tagadja, hogy bármi vétséget 

elkövetett volna; 

C. mivel nem sokkal ezt követően a vádakat ejtették, de az indiai hatóságok fellebbeztek 

és a legfelső bíróság elrendelte az eljárás lefolytatását; mivel a tengerészek nem 

hagyhatták el Indiát és nem is dolgozhattak ezen idő alatt; 

D. mivel az indiai hatóságok és brit, illetve észt kollegáik között széles körű, rendszeres 

párbeszéd zajlott, többek között a legmagasabb, miniszteri és miniszterelnöki 

szinten; mivel ezek során szó esett a legénységből a 14 észt és 6 brit állampolgár 

mihamarabbi hazautazásáról, figyelembe véve családjaik pénzügyi nehézségeit és 

lelki fájdalmait;  



 

 

E. mivel 2016. január 12-én mind a 35 tengerészt, illetve őrt a kiróható legsúlyosabb 

büntetésre, fejenként 5 év kényszermunkával egybekötött börtönbüntetésre és 3000 

rúpia (40 €) pénzbírságra ítélték; mivel a férfiak jelenleg a Tamil Nadu-i 

Palayamkottai-i börtönben vannak; mivel az előírt 90 napon belül próbálnak 

fellebbezni az ítéletek ellen; 

F. mivel az események ilyen alakulása sokakat lepett és megdöbbentett; 

1. tiszteletben tartja India saját területén belüli szuverenitását és joghatóságát, és 

elismeri az indiai jogrendszer integritását; 

2. osztja India megalapozott aggályát és érzékenységét, mely a terrorizmussal 

összefüggő, közelmúltbeli tapasztalatokban gyökerezik; 

3. tudatában van annak, hogy az érintett személyzet állítólag kalózellenes feladatokat 

látott el, és hogy a fedélzeti védelmi egységek bizonyultak a leghatékonyabb, 

egyedüli eredményes intézkedésnek a kalózkodás elleni küzdelemben, így 

megérdemlik a nemzetközi közösség – többek között India – támogatását;  

4. felszólítja az indiai hatóságokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az MV Seaman 

Guard Ohio legénységének ügyében az alperesek emberi és törvényes jogainak 

maradéktalan tiszteletben tartása mellett járjanak el, összhangban az India által aláírt 

különböző emberi jogi chartákban, szerződésekben és egyezményekben rögzített 

kötelezettségekkel;  

5. sürgeti az indiai hatóságokat, hogy ebben az ügyben rokonszenvvel járjanak el, a 

lehető legrövidebb időn belül oldják meg a bírósági eljárásokat, és hogy ezek 

lezárása függvényében bocsássák szabadon az összes érintett személyzetet a rájuk és 

családjaikra gyakorolt kedvezőtlen hatás minimalizálása érdekében; 

6. javasolja, hogy India fontolja meg a 2008. szeptember 18-i montreux-i dokumentum 

aláírását, amely dokumentum többek között meghatározza, hogy miként kell a 

nemzetközi jogot a katonai és biztonsági magánvállalkozások tevékenységeire 

alkalmazni; 

7. kiemeli az EU, tagállamai és India között régóta fennálló, kiváló kapcsolatokat; kéri 

Indiát és az érintett európai országokat, hogy figyeljenek oda, hogy az incidens ne 

járjon negatív következményekkel a tágabb értelemben vett kapcsolatokra nézve; 

hangsúlyozza az uniós tagállamok, akárcsak az EU és India közötti szoros gazdasági, 

politikai és stratégiai kapcsolatok jelentőségét;  

8. felhívja az EU-t és Indiát, hogy fokozzák a tengeri közlekedés biztonságával és a 

kalóztámadások elleni küzdelemmel kapcsolatos együttműködést, többek között egy 

nemzetközi doktrína és szabványos működési eljárások kifejlesztése érdekében, hogy 

teljes mértékben ki lehessen használni az India által a térségben játszott szerep 

kínálta lehetőségeket; továbbá határozottan úgy véli, hogy ez hozzá fog járulni a 

hasonló vitás esetek megelőzéséhez a jövőben; 

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 

valamint a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselőjének és India kormányának és parlamentjének. 


