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Parlamentul European, 

– având în vedere arestarea la 1 martie 2018 și menținerea în detenție de către autoritățile 

turce a doi soldați greci care au declarat că se rătăciseră datorită condițiilor 

meteorologice nefavorabile, 

– având în vedere faptul că partea respectivă a frontierei, în zona forestieră Kastanies, de-

a lungul râului Evros/Meriç, este un punct de trecere important pentru migranți, 

refugiați și traficanți, precum și faptul că locotenentul și sergentul în cauză își efectuau 

turul obișnuit de patrulă a frontierei, 

– având în vedere apelurile funcționarilor UE și NATO pentru eliberarea celor doi soldați, 

între care remarcându-se cel din partea Consiliul European din 22 martie 2018 și cel din 

timpul reuniunii liderilor UE-Turcia din 26 martie 2018, 

– având în vedere eforturile guvernului elen pentru a obține eliberarea și returnarea 

soldaților, 

– având în vedere articolul 5 alineatul (2) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 

care prevede că „orice persoană arestată trebuie să fie informată, în termenul cel mai 

scurt și într-o limbă pe care o înțelege, asupra motivelor arestării sale și asupra oricărei 

acuzații aduse împotriva sa”, 

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, la 4 martie 2018, o instanță judiciară turcă din Edirne a hotărât continuarea 

detenției celor doi soldați, care sunt închiși în prezent în condiții de securitate maximă și 

sunt acuzați de a fi intrat ilegal pe teritoriul Turciei; 

B. întrucât cei doi soldați turci au fost deținuți într-o închisoare turcă timp de peste o lună 

fără a fi puși de acuzare și fără a li se fi adus la cunoștință infracțiunile de care sunt 



 

 

învinuiți; 

C. întrucât cazurile anterioare similare de treceri accidentale ale frontierei de soldați greci 

sau turci au fost soluționate la fața locului, la nivelul autorităților militare locale ale 

ambelor părți; 

1. solicită autorităților turce să finalizeze rapid procedura judiciară, să-i elibereze pe cei 

doi soldați și să-i returneze în Grecia; 

2. solicită Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă și tuturor 

statelor membre ale UE să dea dovadă de solidaritate cu Grecia și să solicite eliberarea 

imediată a celor doi soldați cu ocazia oricărui contact sau comunicări cu liderii și 

autoritățile turce, în spiritul dreptului internațional și al relațiilor de bună vecinătate; 

3. invită autoritățile turce să urmeze cu strictețe procedurile judiciare și să respecte întru 

totul, în privința tuturor celor interesați, drepturile omului consacrate în dreptul 

internațional, inclusiv în Convenția de la Geneva; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție președinților, 

guvernelor și parlamentelor Turciei și Greciei, Serviciului European de Acțiune 

Externă, Comisiei, autorităților competente din statele membre și NATO. 

 


