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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

17.4.2018 B8-0194/1 

Τροπολογία  1 

Harald Vilimsky 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0194/2018 

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

Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο 

Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατούνται στην Τουρκία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

στρατιωτικές προκλήσεις της Τουρκίας 

εναντίον της Κύπρου και της Ελλάδας, 

ιδίως κατά των συνόρων και του 

στρατιωτικού προσωπικού της Ελλάδας, 

αποτελούν παραβιάσεις των δικαιωμάτων 

των εν λόγω κρατών μελών σε σχέση με 

τα σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 

10 Απριλίου 2018, ελληνικά στρατεύματα 

στο ελληνικό νησί της Ρω αναγκάστηκαν 

να καταφύγουν σε ρίψη 

προειδοποιητικών πυροβολισμών 

προκειμένου να αποτρέψουν παραβίαση 

των συνόρων όταν τουρκικό ελικόπτερο 

πλησίασε στο ελληνικό έδαφος· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 

Φεβρουαρίου 2018, τουρκικά πολεμικά 

πλοία παρεμπόδισαν γεωτρύπανο της 

ιταλικής ενεργειακής εταιρείας ENI όταν 

αυτό πλησίασε σε περιοχή όπου επρόκειτο 

να πραγματοποιήσει διερευνητική 

γεώτρηση για φυσικό αέριο μέσα στην 

αποκλειστική οικονομική ζώνη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι στις 12 Φεβρουαρίου 2018, 

τουρκικό περιπολικό σκάφος διεμβόλισε 

σκόπιμα ένα πολύ ελαφρότερο σκάφος 

της Ελληνικής Ακτοφυλακής που ήταν 

αγκυροβολημένα στα ανοικτά του 

ελληνικού νησιού των Ιμίων στο Αιγαίο· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Μαρτίου 

2018, δύο Έλληνες στρατιωτικοί 
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συνελήφθησαν από τις τουρκικές 

δυνάμεις αφού φέρεται ότι πέρασαν τα 

σύνορα προς την Τουρκία σε μια δασώδη 

παραμεθόρια περιοχή και μέσα σε κακές 

καιρικές συνθήκες, και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι υπάρχουν αμφιβολίες ως προς 

το κατά πόσο αυτό πράγματι συνέβη σε 

τουρκικό έδαφος· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.4.2018 B8-0194/2 

Τροπολογία  2 

Harald Vilimsky 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0194/2018 

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

Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο 

Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατούνται στην Τουρκία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1.  ζητεί επιμόνως από την Τουρκία 

να τερματίσει αμέσως τις συνεχείς 

στρατιωτικές προκλήσεις και μεθοριακές 

παραβιάσεις κατά της Ελλάδας και της 

Κύπρου·  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/3 

Τροπολογία  3 

Harald Vilimsky 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0194/2018 

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

Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο 

Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατούνται στην Τουρκία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. καλεί τις τουρκικές αρχές να 

ολοκληρώσουν ταχέως τις δικαστικές 

διαδικασίες και να απελευθερώσουν τους 

δύο Έλληνες στρατιωτικούς και να τους 

επιστρέψουν στην Ελλάδα· 

1. καλεί τις τουρκικές αρχές να 

ολοκληρώσουν ταχέως τις δικαστικές 

διαδικασίες και να απαλλάξουν τους δύο 

Έλληνες στρατιωτικούς από οποιαδήποτε 

υποψία κατασκοπείας· επικρίνει την 

απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου το 

οποίο απέρριψε τον επαναπατρισμό τους· 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/4 

Τροπολογία  4 

Harald Vilimsky 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0194/2018 

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

Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο 

Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατούνται στην Τουρκία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. παραπέμπει στην απόφαση του 

Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκε ότι 

οι οκτώ Τούρκοι στρατιωτικοί, οι οποίοι 

διέφυγαν στην Ελλάδα με ελικόπτερο 

κατά τη διάρκεια της απόπειρας 

πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 

και ζήτησαν άσυλο, δεν θα εκδοθούν στην 

Τουρκία· υπενθυμίζει στην Τουρκία ότι 

αυτοί οι στρατιωτικοί ζήτησαν πολιτικό 

άσυλο διότι φοβούνταν ότι θα υποστούν 

βασανιστήρια και αντίποινα στην 

πατρίδα τους λόγω των πολιτικών τους 

πεποιθήσεων· 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/5 

Τροπολογία  5 

Harald Vilimsky 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0194/2018 

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

Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο 

Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατούνται στην Τουρκία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3β.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν 

χωρίς καθυστέρηση οριστικό τέλος στις 

διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση 

της Τουρκίας στην ΕΕ· ζητεί την 

οριστική αναστολή των προενταξιακών 

κονδυλίων· 

Or. en 

 

 


