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Resolucija Evropskega parlamenta o primeru dveh pripadnikov italijanske vojne 
mornarice
(2015/2512(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju prejšnjih resolucij o Indiji, 

– ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 16. decembra 2014 o najnovejšem dogajanju v 
primeru dveh pripadnikov italijanske vojske v Indiji in prejšnjih izjav njene 
predhodnice,

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu 
(UNCLOS),

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker so 15. februarja 2012 italijanski marinci na krovu tankerja za prevoz nafte MT 
Enrica lexie streljali v smeri čolna, ki se je približeval, in sicer indijskega ribiškega 
čolna St. Anthony, zaradi česar sta umrla dva ribiča;

B. ker je indijska državna policija iz Kerale 19. februarja 2012 aretirala dva italijanska 
marinca s tankerja Enrica lexie in ju obtožila umora dveh ribičev, do sedaj pa proti 
njima ni vložila tudi uradne obtožnice; 

C. ker so bili italijanski marinci člani Nuclei militari di protezione (enot vojaške zaščite) in 
so sodelovali v misiji proti piratom, ki jo je odobril Varnostni svet ZN;

D. ker Italija zatrjuje, da se je incident zgodil v mednarodnih vodah in da bi morali 
marincema soditi v Italiji ali na mednarodnem sodišču; ker pa Indija trdi, da lahko 
marincema sodi, ker se je incident zgodil v obalnih vodah, ki so v indijski pristojnosti;

E. ker Mednarodna pomorska organizacija ne želi posredovati v tej zadevi in meni, da 
zadeva ne spada v njene pristojnosti; ker je predstavnik generalnega sekretarja 
Združenih narodov Ban Ki Moona 6. januarja 2015 ponovno poudaril, da Organizacija 
združenih narodov ne želi posredovati;

F. ker so uradniki EU že večkrat izrazili podporo italijanskim organom in željo po 
vzajemno dogovorjeni rešitvi, ki bi temeljila na mednarodnem pravu;

G. ker sta Indija in Italija družinam žrtev plačali odškodnino;

1. izraža iskreno sožalje družinam dveh ribičev, ki sta bila ubita v tem nesrečnem 
incidentu;

2. poziva italijansko in indijsko vlado, naj dosežeta čim prejšnjo rešitev za to vprašanje, ki 
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je v interesu družin vpletenih, pa tudi obeh držav;

3. ugotavlja, da se je incident zgodil v širšem okviru mednarodnega sodelovanja pri 
preprečevanju piratstva, ki ga Parlament odločno podpira;

4. poziva EU in Indijo, naj ne pustita, da bi ta dogodek negativno vplival na dvostranske 
odnose ter naj jih namesto tega dodatno poglobita in izboljšata sodelovanje na 
področjih, kot so trgovina, znanost in varnost;

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko ter vladi in parlamentu Indije.


