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B8-0196/2018 

Resolucija Evropskega parlamenta o kršitvi človekovih pravic in načela pravne države v 

primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji 

(2018/2670(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju aretacije dveh grških vojakov 1. marca 2018 in njihovega pridržanja s 

strani turških oblasti, ki trdita, da sta se zaradi slabih vremenskih razmer nehote izgubila 

med patruljiranjem na grško-turški meji, 

– ob upoštevanju dejstva, da so se manjši incidenti s prestopom meje tako grških kot 

turških vojakov pripetili že velikokrat na več mestih vzdolž grško-turške meje ter da so 

bili ti primeri večinoma hitro rešeni s pomočjo postopkov, ki niso vključevali politične 

ravni, 

– ob upoštevanju dejstva, da je zadevni del meje v gozdu Kastanies vzdolž reke 

Evros/Meriç ena od glavnih prehodnih točk za migrante, begunce in trgovce z ljudmi ter 

da sta bila grški poročnik in narednik na redni patrulji vzdolž meje, 

– ob upoštevanju prizadevanj grške vlade, da bi zagotovila izpustitev in vrnitev vojakov, 

– ob upoštevanju člena 5(2) Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki določa, da „je 

treba ob odvzemu prostosti vsakogar takoj poučiti v jeziku, ki ga razume, o vzrokih za 

odvzem prostosti in česa ga dolžijo“; 

– ob upoštevanju ženevske konvencije, 

– ob upoštevanju dejstva, da sta tako Grčija kot Turčija članici Nata, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker so turške oblasti 1. marca 2018 aretirale grška vojaka, ki sta nosila uniformi ter sta 

bila jasno prepoznavna kot pripadnika grških oboroženih sil; 

B. ker sta vojaka trenutno pridržana v strogo varovanem oddelku v turškem zaporu, kjer 

sta že več kot mesec dni brez kakršnega koli sodnega procesa; 

C. ker je grško vrhovno sodišče ustavilo izročitev osmih turških vojakov, za katere Ankara 

trdi, da so bili udeleženi pri poskusu državnega udara leta 2016, in pri tem kot razlog 

navedlo, da v svoji državi ne bi bili deležni pravičnega sojenja; 

D. ker je Evropski svet 22. marca 2018 izrazil močno zaskrbljenost zaradi dejstva, da so v 

Turčiji še vedno pridržani državljani EU, tudi grška vojaka, ter pozval k hitremu in 

ugodnemu reševanju teh vprašanj v dialogu z državami članicami;  

E. ker je bilo dolgotrajno pridržanje grških vojakov omenjeno na vrhu med EU in Turčijo 

v Varni v Bolgariji, ki je potekal 26. marca 2018, ko je predsednik Komisije Jean-

Claude Juncker pozval Ankaro, naj vojaka izpusti pred grško veliko nočjo; 
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F. ker je turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan kritiziral EU zaradi pritiska na Ankaro 

glede dveh grških vojakov in dejal: „Vi pa niste ničesar storili v zvezi s tistimi teroristi“, 

kar se nanaša na osem turških vojakov, ki so pobegnili v Grčijo po poskusu državnega 

udara v letu 2016; 

G.  ker se je februarja 2018 turško plovilo zaletelo v ladjo grške obalne straže, medtem ko 

sta obe patruljirali v vodah okrog spornega otoka Imia; ker so 10. aprila 2018 grški 

vojaki sprožili opozorilne strele proti turškemu helikopterju, potem ko se je ta približal 

grškemu otoku Ro v vzhodnem Egejskem morju; 

1. poziva turške oblasti, naj izpustijo grška vojaka in ju pošljejo nazaj v Grčijo; 

2. poziva Svet, Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in vse države članice EU, 

naj pokažejo solidarnost z Grčijo, pozivajo k takojšnji izpustitvi obeh grških vojakov in 

podpirajo vsa tozadevna prizadevanja; 

3. poziva Turčijo, naj spoštuje mednarodno pravo in dobre medsosedske odnose ter 

izboljša odnose z Grčijo; 

4. poziva generalnega sekretarja zveze Nato, naj posreduje med Turčijo in Grčijo, ki sta 

obe zaveznici zveze Nato, da bi omogočil takojšnjo izpustitev obeh grških vojakov in s 

tem okrepil zavezništvo in sodelovanje med EU in Natom v tem času naraščajočih 

napetosti glede Sirije;  

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje turškemu in grškemu 

predsedniku ter vladama in parlamentoma obeh držav, Evropski službi za zunanje 

delovanje, Komisiji, pristojnim organom držav članic in generalnemu sekretarju zveze 

NATO. 


