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B8-0194/2018/REV 

Europa-Parlamentets beslutning om krænkelsen af menneskerettighederne og 

retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og 

tilbageholdt i Tyrkiet  

(2018/2670(RSP)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til anholdelsen den 1. marts 2018 og de tyrkiske myndigheders fortsatte 

tilbageholdelse af to græske soldater, der hævder, at de var faret vild i dårligt vejr, 

– der henviser til, at denne del af grænsen, i skovområdet Kastanies langs floden 

Evros/Meriç, er et vigtigt overgangssted for migranter, flygtninge og 

menneskehandlere, og at den pågældende løjtnant og sergent var på regelmæssig 

patrulje ved grænsen, 

– der henviser til opfordringerne fra tjenestemænd fra EU og NATO om, at soldaterne 

frigives, ikke mindst fra Det Europæiske Råd den 22. marts 2018 og under topmødet 

mellem EU og Tyrkiet den 26. marts 2018, 

– der henviser til den græske regerings bestræbelser på at sikre soldaternes frigivelse og 

tilbagevenden, 

– der henviser til artikel 5, stk. 2, i den europæiske menneskerettighedskonvention, hvori 

det fastslås, at "enhver, der anholdes, ufortøvet på et sprog, som han forstår, [skal] 

underrettes om grundene til anholdelsen og om enhver mod ham rettet anklage". 

– der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2, 

A. der henviser til, at en tyrkisk domstol i Edirne den 4. marts 2018 afsagde kendelse om, 

at de to soldater, som i øjeblikket tilbageholdes i et stærkt sikret fængsel og er under 

anklage for ulovlig indrejse i Tyrkiet, fortsat tilbageholdes; 

B. der henviser til, at to græske soldater er blevet tilbageholdt i et tyrkisk fængsel i mere 

end én måned, uden at der er rejst tiltale mod dem, og uden at de er blevet underrettet 

om, hvilke forbrydelser de er sigtet for; 

C. der henviser til, at tidligere tilfælde af lignende utilsigtet krydsning af grænsen af enten 

græske eller tyrkiske soldater hidtil er blevet løst på stedet af begge parters lokale 

militærmyndigheder; 

1. opfordrer de tyrkiske myndigheder til hurtigt at afslutte de retslige procedurer og 

løslade de to græske soldater og tilbagesende dem til Grækenland; 

2. opfordrer Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og alle EU's 

medlemsstater til at udvise solidaritet med Grækenland og opfordre til omgående 

frigivelse af de to græske soldater i enhver kontakt eller kommunikation med Tyrkiets 

ledere og myndigheder i overensstemmelse med folkeretten og gode 

naboskabsforbindelser; 
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3. opfordrer de tyrkiske myndigheder til omhyggeligt at følge retslige procedurer og over 

for alle berørte fuldt ud at respektere menneskerettighederne, der er nedfældet i 

folkeretten, herunder Genèvekonventionen; 

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Tyrkiets og Grækenlands 

præsidenter, regeringer og parlamenter, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, 

Kommissionen, medlemsstaternes kompetente myndigheder og NATO. 


