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B8-0196/2018 

Az Európai Parlament állásfoglalása az emberi jogok és a jogállamiság megsértéséről a 

Törökországban elfogott és fogva tartott két görög katona ügyében 

(2018/2670(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel arra, hogy a török hatóságok 2018. március 1-jén letartóztattak és azóta fogva 

tartanak két görög katonát, akik azt állítják, hogy a görög-török határon járőrözve a 

rossz idő miatt akaratuk ellenére tévedtek el, 

– tekintettel arra, hogy a görög-török határ mentén számos alkalommal előfordultak már a 

görög és a török katonákat egyaránt érintő kisebb határátlépési incidensek, és ezek az 

esetek rendszerint gyorsan megoldódtak olyan eljárásokon keresztül, amelyek nem 

érintik a politikai szintet, 

– tekintettel arra, hogy a határnak ez az Evros/Meriç folyó menti Kastanies erdőterületen 

fekvő része fontos átkelőhely a migránsok, a menekültek és az emberkereskedők 

számára, és hogy a szóban forgó hadnagy és őrmester rendes őrjáratukat tartották a 

határon, 

– tekintettel a görög kormánynak a katonák szabadon bocsátása és visszatérése érdekében 

tett erőfeszítéseire, 

– tekintettel az emberi jogok európai egyezménye 5. cikkének (2) bekezdésére, amely 

kimondja, hogy „minden letartóztatott személyt haladéktalanul az általa értett nyelven 

tájékoztatni kell letartóztatása okairól és az ellene felhozott vádról”, 

– tekintettel a genfi egyezményre, 

– tekintettel arra, hogy Görögország és Törökország egyaránt a NATO tagja, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel a török hatóságok 2018. március 1-jén letartóztatták két görög katonát, akik 

egyenruhát viseltek és akikről egyértelműen felismerhető volt, hogy a görög fegyveres 

erők tagjai; 

B. mivel e két katonát jelenleg egy török börtönben maximális biztonsági őrizet mellett 

tartják fogva, ahol már több mint egy hónapja tartózkodnak bármiféle bírósági eljárás 

nélkül; 

C. mivel a görög legfelsőbb bíróság felfüggesztette nyolc török katona kiadatását – akik 

Ankara szerint részt vettek az országban 2016-ban megkísérelt puccsban –, azzal az 

indokkal, hogy nem kerülne sor tisztességes tárgyalásra hazájukban; 

D. mivel az Európai Tanács 2018. március 22-én hangot adott mély aggodalmának amiatt, 

hogy Törökországban továbbra is uniós polgárokat, köztük két görög katonát tartanak 

fogva, és e kérdések gyors és kedvező kimenetelű megoldására szólít fel a 
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tagállamokkal való párbeszéd révén;  

E. mivel a görög katonák fogva tartásának meghosszabbítását a 2018. március 26-án 

Bulgáriában, Várnában tartott EU–Törökország csúcstalálkozón is megvitatták, ahol a 

Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker felszólította Ankarát, hogy a görög húsvétig 

engedje szabadon a katonákat; 

F. mivel Törökország elnöke, Recep Tayyip Erdoğan bírálta az EU-t amiatt, hogy nyomást 

gyakorolt Ankarára a két görög katona ügyében, és hogy „semmit se tett e 

terroristákkal”, utalva arra a nyolc törökkatonára, akik a 2016-os puccskísérlet után 

menekültek Görögországba; 

G. mivel 2018 februárjában egy török hajó megrongálta a görög parti őrség egyik hajóját, 

mivel mindkét hajó egy vitatott hovatartozású területen járőröztek Imia sziget 

közelében; mivel 2018. április 10-én a görög katonák figyelmeztető lövéseket adtak le 

egy törökhelikopterre, miután az megközelítette az Égei-tenger keleti részén található 

görög Ro szigetet; 

1. felszólítja a törökhatóságokat, hogy bocsássák szabadon a két görög katonát és küldjék 

vissza őket Görögországba; 

2. felszólítja a Tanácsot, a Bizottságot, az Európai Külügyi Szolgálatot és valamennyi EU-

tagállamot, hogy tanúsítsanak szolidaritást Görögországgal, szorgalmazzák a két görög 

katona azonnali szabadon bocsátását és támogassák az e téren tett erőfeszítéseket; 

3. felhívja Törökországot, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot és a jószomszédi 

kapcsolatokat, és normalizálja a Görögországgal fenntartott kapcsolatokat; 

4. felszólítja a NATO főtitkárát, hogy lépjen fel közvetítőként a két NATO-szövetséges, 

Törökország és Görögország között, hogy elősegítse a két görög katona azonnali 

szabadon bocsátását, és ezáltal – az egyre fokozódó szíriai feszültségekre tekintettel – 

megerősítse a Szövetséget, illetve az EU és NATO közötti együttműködést;  

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a török és görög elnöknek, 

kormánynak és parlamentnek, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a Bizottságnak, a 

tagállamok illetékes hatóságainak, valamint a NATO főtitkárának. 


