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17.4.2018 B8-0194/1 

Amendement  1 

Harald Vilimsky 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0194/2018 

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

Schending van mensenrechten en de rechtsstaat in het geval van twee Griekse soldaten die 

zijn gearresteerd en gevangen gezet in Turkije 

Ontwerpresolutie 

Overweging A (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A.  overwegende dat de Turkse 

militaire provocaties van Cyprus en 

Griekenland, met name ten aanzien van 

het Griekse grens- en militaire personeel, 

schendingen vormen van de rechten van 

deze lidstaten met betrekking tot hun 

grenzen; overwegende dat op 10 april 

2018 Griekse troepen op het Griekse 

eiland Ro hun toevlucht moesten nemen 

tot het afvuren van 

waarschuwingsschoten om een schending 

van de grens te voorkomen, toen een 

Turkse helikopter het Griekse 

grondgebied naderde; overwegende dat op 

9 februari 2018 Turkse oorlogsbodems 

een door het Italiaanse energiebedrijf 

ENI gecharterd boorschip blokkeerden, 

toen dit een gebied naderde waar het naar 

aardgas wilde zoeken, in de exclusieve 

economische zone van de Republiek 

Cyprus; overwegende dat op 12 februari 

2018 een Turkse patrouilleboot opzettelijk 

een veel lichtere boot van de Griekse 

kustwacht ramde die voor anker lag voor 

het Griekse eiland Imitatie in de Egeïsche 

Zee; overwegende dat op 2 maart 2018 

Turkse troepen twee Griekse soldaten 

vasthielden die volgens hen de grens 

hadden overgestoken naar Turkije, in een 

dicht beboste grensregio, in slechte 

weersomstandigheden, en overwegende 

dat er twijfel bestaat over de vraag of dit 
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werkelijk heeft plaatsgehad op Turks 

grondgebied; 

 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/2 

Amendement  2 

Harald Vilimsky 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0194/2018 

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

Schending van mensenrechten en de rechtsstaat in het geval van twee Griekse soldaten die 

zijn gearresteerd en gevangen gezet in Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1.  dringt er bij Turkije op aan 

onmiddellijk een einde te maken aan zijn 

voortdurende militaire provocaties en 

schendingen van de grens van 

Griekenland en Cyprus;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/3 

Amendement  3 

Harald Vilimsky 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0194/2018 

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

Schending van mensenrechten en de rechtsstaat in het geval van twee Griekse soldaten die 

zijn gearresteerd en gevangen gezet in Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. dringt er bij de Turkse autoriteiten 

op aan de gerechtelijke procedure 

onverwijld af te ronden en de twee Griekse 

soldaten vrij te laten en te laten 

terugkeren naar Griekenland; 

1. dringt er bij de Turkse autoriteiten 

op aan de gerechtelijke procedure 

onverwijld af te ronden en de Griekse 

soldaten vrij te spreken van elke 

verdenking van spionage; bekritiseert het 

besluit van de Turkse rechtbank die hun 

repatriëring heeft verworpen; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/4 

Amendement  4 

Harald Vilimsky 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0194/2018 

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

Schending van mensenrechten en de rechtsstaat in het geval van twee Griekse soldaten die 

zijn gearresteerd en gevangen gezet in Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. verwijst naar het arrest van het 

Griekse hooggerechtshof, dat heeft 

geoordeeld dat de acht Turkse soldaten 

die in een helikopter naar Griekenland 

zijn gevlogen tijdens de poging tot 

staatsgreep van 15 juli 2016 en asiel 

hebben aangevraagd, niet worden 

uitgeleverd aan Turkije; herinnert Turkije 

eraan dat deze soldaten politiek asiel 

vroegen, omdat zij in hun thuisland 

foltering en represailles vreesden vanwege 

hun politieke opvattingen; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/5 

Amendement  5 

Harald Vilimsky 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0194/2018 

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

Schending van mensenrechten en de rechtsstaat in het geval van twee Griekse soldaten die 

zijn gearresteerd en gevangen gezet in Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 ter.  verzoekt de Commissie en de 

lidstaten de onderhandelingen over de 

toetreding van Turkije tot de EU 

onverwijld definitief te beëindigen; wenst 

dat de pretoetredingssteun definitief wordt 

stopgezet; 

Or. en 

 

 


