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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, 

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder 

(ICCPR), særlig artikel 9, 10 og 14, 

– der henviser til De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4, 

A. der henviser til, at den 35 mand store besætning (herunder 14 esterne og 6 briter samt 

indere og ukrainere) på det amerikanskbaserede, privatejede skib M/S Seaman Guard 

Ohio, der sejlede under Sierra Leones flag, den 12. oktober 2013 blev arresteret i staten 

Tamil Nadu (Indien) og tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse i indiske farvande; 

B. der henviser til, at besætningen tilsyneladende var på en mission til bekæmpelse af 

piratvirksomhed og ikke udførte nogen aggressive handlinger mod indiske borgere og 

konsekvent har nægtet enhver forseelse; 

C. der henviser til, at tiltalerne blev annulleret kort efter, men de indiske myndigheder har 

anket sagen og højesteret afgjort, at retssagen fortsætter; der henviser til, at mændene 

ikke har været i stand til at forlade Indien eller arbejde i denne periode; 

D. der henviser til, at omfattende og regelmæssig kontakt har fundet sted på højeste niveau 

mellem de indiske myndigheder og deres britiske og estiske modparter, herunder på 

minister- og premierministerniveau; der henviser til, at dette har omfattet anmodninger 

om hurtig udlevering af de 14 esterne og seks briter i besætningen under henvisning til 

deres familiers økonomiske problemer samt svie og smerte;  

E. der henviser til, at hver af de 35 søfolk og vagter den 12. januar 2016 blev idømt en 

maksimumsstraf på fem års fængsel og en bøde på 3 000 INR (40 EUR); der henviser 

til, at mændene nu befinder sig i Palayamkottai-fængslet i Tamil Nadu; der henviser til, 

at de overvejer at appellere dommene inden for fristen på 90 dage; 



 

 

F. der henviser til, at denne begivenhed har vakt overraskelse og bestyrtelse i mange 

kredse; 

1. respekterer Indiens suverænitet og jurisdiktion og anerkender integriteten af det indiske 

retssystem; 

2. deler Indiens velbegrundede bekymring og følsomhed, baseret på de seneste erfaringer i 

forbindelse med terrorisme; 

3. er klar over, at det involverede personale angiveligt deltog i opgaver til bekæmpelse af 

piratvirksomhed, og at sikkerhedsvagter ombord har vist sig at være den klart mest 

effektive foranstaltning til bekæmpelse af piratvirksomhed og fortjener støtte fra det 

internationale samfund, herunder Indien;  

4. opfordrer de indiske myndigheder til at sikre, at besætningsmedlemmerne fra M/S 

Seaman Guard Ohio behandles med fuld respekt for menneskerettighederne og de 

juridiske rettigheder for de tiltalte, i overensstemmelse med de forpligtelser, der er 

fastlagt i de forskellige menneskerettighedschartre, -aftaler og -konventioner, som 

Indien har undertegnet;  

5. opfordrer indtrængende de indiske myndigheder til at handle med sympati i dette 

tilfælde for at afslutte retssagerne så hurtigt som muligt og til at løslade alle berørte 

besætningsmedlemmer indtil afslutningen af de retslige procedurer for at minimere de 

negative virkninger for de berørte personer og deres familier; 

6. henstiller, at Indien overvejer at undertegne Montreuxdokumentet af 18. september 

2008, som bl.a. fastlægger, hvordan international lovgivning finder anvendelse på 

private militær- og sikkerhedsselskaber (PMSC’er); 

7. fremhæver de langvarige fremragende forbindelser mellem Den Europæiske Union og 

dens medlemsstater og Indien; opfordrer indtrængende Indien og de pågældende 

europæiske lande til at sikre, at hændelsen ikke får en negativ virkning på de bredere 

forbindelser; understreger vigtigheden af tætte økonomiske, politiske og strategiske 

forbindelser mellem Indien og EU’s medlemsstater samt EU;  

8. opfordrer EU og Indien til at øge samarbejdet vedrørende maritim sikkerhed og 

bekæmpelse af piratvirksomhed, herunder gennem udvikling af internationale doktrin 

og operative standardprocedurer for fuldt ud at udnytte det potentiale, som Indiens rolle 

udgør i regionen; mener endvidere, at dette vil bidrage til at forebygge lignende 

stridsspørgsmål i at opstå i fremtiden; 

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Indiens regering og parlament. 


