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17.4.2018 B8-0194/1 

Ændringsforslag  1 

Harald Vilimsky 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0194/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD 

Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske 

soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet 

Forslag til beslutning 

Betragtning A (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 A.  der henviser til, at Tyrkiets 

militære provokationer i Cypern og 

Grækenland, navnlig mod græsk 

grænsekontrolpersonale og militært 

personel, udgør krænkelser af disse 

medlemsstaternes rettigheder ved deres 

grænser; der henviser til, at græske 

tropper den 10. april 2018 på den græske 

ø Ro var nødt til at affyre varselsskud for 

at forhindre en grænsekrænkelse, da en 

tyrkisk helikopter nærmede sig græsk 

territorium; der henviser til, at tyrkiske 

krigsskibe den 9. februar 2018 blokerede 

en borerig chartret af det italienske 

energiselskab ENI, da den nærmede sig et 

område, den ville undersøge for naturgas 

i Republikken Cyperns eksklusive 

økonomiske zone; der henviser til, at en 

tyrkisk patruljebåd den 12. februar 2018 

bevidst vædrede et meget lettere græsk 

kystbevogtningsfartøj, der lå for anker ud 

for den græske ø Imia i Det Ægæiske 

Hav; der henviser til, at to græske 

soldater den 2. marts 2018 blev 

tilbageholdt af tyrkiske styrker efter 

angiveligt at have krydset grænsen til 

Tyrkiet i en skovrig grænseregion under 

dårlige vejrforhold, og der henviser til, at 

der er tvivl om, hvorvidt dette rent faktisk 

skete på tyrkisk territorium; 
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Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/2 

Ændringsforslag  2 

Harald Vilimsky 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0194/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD 

Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske 

soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1.  opfordrer indtrængende Tyrkiet til 

omgående at sætte en stopper for dets 

fortsatte militære provokationer og 

grænsekrænkelser mod Grækenland og 

Cypern;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/3 

Ændringsforslag  3 

Harald Vilimsky 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0194/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD 

Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske 

soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. opfordrer de tyrkiske myndigheder 

til hurtigt at afslutte de retslige procedurer 

og løslade de to græske soldater og 

tilbagesende dem til Grækenland; 

1. opfordrer de tyrkiske myndigheder 

til hurtigt at afslutte de retslige procedurer 

og opgive enhver mistanke om spionage 

mod de græske soldater; kritiserer den 

tyrkiske domstols afgørelse, som afviste 

soldaternes tilbagesendelse; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/4 

Ændringsforslag  4 

Harald Vilimsky 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0194/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD 

Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske 

soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. henviser til den græske højesterets 

dom, som fastslog, at otte tyrkiske 

soldater, der fløj til Grækenland i en 

helikopter under kupforsøget den 15. juli 

2016 og søgte asyl, ikke ville blive 

udleveret til Tyrkiet; minder Tyrkiet om, 

at disse soldater søgte politisk asyl, fordi 

de frygtede tortur og repressalier i deres 

hjemland på grund af deres politiske 

synspunkter;  

 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/5 

Ændringsforslag  5 

Harald Vilimsky 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0194/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD 

Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske 

soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3b.  opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til omgående at sætte en 

definitiv stopper for forhandlingerne om 

Tyrkiets tiltrædelse af EU; opfordrer til, at 

førtiltrædelsesmidlerne suspenderes 

definitivt; 

 

Or. en 

 

 


