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Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0194/2018 

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

Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u 

detenuti fit-Turkija 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa A (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 A.  billi l-provokazzjonijiet militari tat-

Turkija fil-konfront ta' Ċipru u tal-

Greċja, speċjalment kontra l-aġenti tal-

militar u tal-ħarsien tal-fruntiera Griegi, 

jikkostitwixxu ksur tad-drittijiet ta' dawk 

l-Istati Membri b'rabta mal-fruntieri 

tagħhom; billi, fl-10 ta' April 2018, truppi 

Griegi fuq il-gżira Griega ta' Ro kellhom 

jirrikorru għall-isparar ta' tiri ta' twissija 

biex jimpedixxu li jsir ksur tal-fruntiera 

nazzjonali meta ħelikopter Tork avviċina 

t-territorju Grieg; billi, fid-

9 ta' Frar 2018, bastimenti tal-gwerra 

Torok ostakolaw pjattaforma ta' tħaffir 

ikkuntrattat mill-impriża tal-enerġija 

Taljana ENI meta avviċinat żona li kien 

biħsiebha tesplora għall-gass naturali fiż-

żona ekonomika esklużiva tar-Repubblika 

ta' Ċipru; billi, fit-12 ta' Frar 2018, 

dgħajsa tal-għassa Torka laqtet 

intenzjonalment bastiment tal-gwardja 

tal-kosta Griega ferm eħfef minnha li 

kien ankrat 'il barra mill-gżira Griega ta' 

Imia fl-Eġew; billi, fit-2 ta' Marzu 2018, 

żewġ suldati Griegi ġew arrestati mill-

forzi Torok wara li allegatament qasmu l-

fruntiera lejn it-Turkija f'reġjun b'ħafna 

foresti mal-fruntiera f'kundizzjonijiet 

meteoroloġiċi ħżiena, u billi jeżistu dubji 

dwar jekk dan verament seħħx fit-

territorju Tork; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 1.  Iħeġġeġ lit-Turkija ttemm 

minnufih il-provokazzjonijiet militari u l-

ksur tal-fruntiera kostanti min-naħa 

tagħha kontra l-Greċja u Ċipru;  

Or. en 
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Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jistieden lill-awtoritajiet Torok 

jikkonkludu l-proċess ġudizzjarju malajr u 

jeħilsu ż-żewġ suldati Griegi u 

jirritornawhom il-Greċja; 

1. Jistieden lill-awtoritajiet Torok 

jikkonkludu l-proċess ġudizzjarju malajr u 

jeħilsu s-suldati Griegi minn kwalunkwe 

suspett ta' spjunaġġ; jikkritika d-deċiżjoni 

tal-qorti Torka li rrifjutat ir-rimpatriju 

tagħhom; 
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 3a. Jirreferi għas-sentenza tal-Qorti 

Suprema Griega, li ddeċidiet li t-tmien 

suldati Torok, li taru lejn il-Greċja fuq 

ħelikopter matul l-attentat ta' kolp ta' stat 

tal-15 ta' Lulju 2016 u li fittxew asil, ma 

jiġux estraditi lejn it-Turkija; ifakkar lit-

Turkija li dawn is-suldati kienu qed ifittxu 

asil politiku għax beżgħu minn tortura u 

rappreżalji f'pajjiżhom minħabba l-

fehmiet politiċi tagħhom; 
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 3b.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jwaqqfu għalkollox u 

mingħajr dewmien in-negozjati dwar l-

adeżjoni tat-Turkija mal-UE; jitlob li l-

fondi ta' qabel l-adeżjoni jiġu sospiżi 

b'mod definittiv; 
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