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17.4.2018 B8-0194/1 

Pozměňovací návrh  1 

Harald Vilimsky 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0194/2018 

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

Porušování lidských práv a zásad právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených 

a zadržovaných v Turecku 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 A.  vzhledem k tomu, že turecké 

vojenské provokace vůči Kypru a Řecku, 

zejména vůči příslušníkům řecké 

pohraniční stráže a příslušníkům armády, 

představují porušování práv těchto 

členských států ve vztahu k jejich 

hranicím; vzhledem k tomu, že dne 

10. dubna 2018 se řecké jednotky na 

řeckém ostrově Ro musely uchýlit 

k varovným výstřelům, aby zabránily 

porušení hranic, když se turecký vrtulník 

přiblížil k řeckému území; vzhledem 

k tomu, že dne 9. února 2018 zablokovaly 

turecké válečné lodi vrtné zařízení, 

pronajaté italskou energetickou 

společností ENI, když se přiblížilo oblasti 

ve výlučné ekonomické zóně Kyperské 

republiky, v níž zamýšlelo prozkoumat 

ložiska zemního plynu; vzhledem k tomu, 

že dne 12. února 2018 turecká hlídková 

loď úmyslně vrazila do mnohem lehčí 

lodě řecké pobřežní stráže, která byla 

zakotvena ve vodách řeckého ostrova Imia 

v Egejském moři; vzhledem k tomu, že 

dne 2. března 2018 byli tureckými silami 

zadrženi dva řečtí vojáci poté, co údajně 

překročili hranici Turecka v hustě 

zalesněném pohraničí za špatných 

povětrnostních podmínek, a vzhledem 

k tomu, že existují pochybnosti, zda 

k zatčení skutečně došlo na tureckém 
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území; 

 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/2 

Pozměňovací návrh  2 

Harald Vilimsky 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0194/2018 

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

Porušování lidských práv a zásad právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených 

a zadržovaných v Turecku 

Návrh usnesení 

Bod 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1.  naléhavě vyzývá Turecko, aby 

okamžitě ukončilo neustálé vojenské 

provokace a narušování hranic vůči 

Řecku a Kypru;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/3 

Pozměňovací návrh  3 

Harald Vilimsky 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0194/2018 

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

Porušování lidských práv a zásad právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených 

a zadržovaných v Turecku 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vyzývá turecké orgány, aby 

urychleně ukončily soudní proces a oba 

řecké vojáky propustily a umožnily jim 

návrat do Řecka; 

1. vyzývá turecké orgány, aby 

urychleně ukončily soudní proces 

a zprostily oba řecké vojáky jakéhokoli 

podezření ze špionáže; kritizuje 

rozhodnutí tureckého soudu, který zamítl 

jejich repatriaci; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/4 

Pozměňovací návrh  4 

Harald Vilimsky 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0194/2018 

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

Porušování lidských práv a zásad právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených 

a zadržovaných v Turecku 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. odvolává se na rozsudek 

Nejvyššího soudu v Řecku, podle kterého 

osm tureckých vojáků, kteří během 

pokusu o převrat dne 15. července 2016 

přeletěli do Řecka vrtulníkem a požádali 

o azyl, nebude vydáno do Turecka; 

připomíná Turecku, že tito vojáci hledali 

politický azyl, neboť se ve své vlasti 

obávali mučení a represí kvůli svým 

politickým názorům; 

 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/5 

Pozměňovací návrh  5 

Harald Vilimsky 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0194/2018 

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

Porušování lidských práv a zásad právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených 

a zadržovaných v Turecku 

Návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3b.  vyzývá Komisi a členské státy, aby 

neprodleně a definitivně ukončily jednání 

o přistoupení Turecka k EU; požaduje 

definitivní zastavení vyplácení prostředků 

předvstupní pomoci; 

 

Or. en 

 

 


