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17.4.2018 B8-0194/1 

Alteração  1 

Harald Vilimsky 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0194/2018 

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

Violação dos direitos humanos e do Estado de direito no caso dos dois militares gregos 

detidos e presos na Turquia 

Proposta de resolução 

Considerando A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A.  Considerando que as provocações 

militares da Turquia contra Chipre e a 

Grécia, em particular contra a fronteira 

grega e o pessoal militar, constituem uma 

violação dos direitos desses 

Estados-Membros em relação às suas 

fronteiras; considerando que, em 10 de 

abril de 2018, soldados gregos que se 

encontravam na ilha grega de Ro foram 

obrigados a disparar tiros de aviso para 

evitar a violação das suas fronteiras por 

parte de um helicóptero turco que se 

aproximou do território grego; 

considerando que, em 9 de fevereiro de 

2018, navios de guerra turcos impediram 

o acesso de uma plataforma de 

perfuração contratada pela empresa 

italiana de energia ENI a uma área que 

esta pretendia explorar para a extração de 

gás natural na zona económica exclusiva 

da República de Chipre; considerando 

que, em 12 de fevereiro de 2018, um 

navio-patrulha turco deliberadamente 

abalroou uma embarcação muito mais 

ligeira da guarda costeira grega que 

estava ancorada ao largo da ilha grega de 

Imia no mar Egeu; considerando que, em 

2 de março de 2018, dois soldados gregos 

foram detidos pelas forças turcas por 

terem, alegadamente, atravessado a 

fronteira para a Turquia, numa região 

fronteiriça de grande densidade florestal e 
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em condições meteorológicas 

desfavoráveis, e que existem dúvidas 

sobre se esta situação efetivamente 

ocorreu em território turco; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/2 

Alteração  2 

Harald Vilimsky 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0194/2018 

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

Violação dos direitos humanos e do Estado de direito no caso dos dois militares gregos 

detidos e presos na Turquia 

Proposta de resolução 

N.º 1 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1.  Insta a Turquia a pôr 

imediatamente termo às constantes 

provocações militares e à violação das 

fronteiras com a Grécia e Chipre;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/3 

Alteração  3 

Harald Vilimsky 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0194/2018 

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

Violação dos direitos humanos e do Estado de direito no caso dos dois militares gregos 

detidos e presos na Turquia 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Insta as autoridades turcas a 

concluírem rapidamente o processo judicial 

e a libertarem os dois militares gregos e 

devolvê-los à Grécia; 

1. Insta as autoridades turcas a 

concluírem rapidamente o processo judicial 

e a absolverem os dois militares gregos de 

qualquer suspeita de espionagem; critica 

a decisão do tribunal turco de rejeitar o 

seu repatriamento; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/4 

Alteração  4 

Harald Vilimsky 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0194/2018 

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

Violação dos direitos humanos e do Estado de direito no caso dos dois militares gregos 

detidos e presos na Turquia 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Remete para o acórdão do 

Supremo Tribunal grego, que estabeleceu 

que os oito soldados turcos, que fugiram 

para a Grécia num helicóptero durante a 

tentativa de golpe de Estado de 15 de 

julho de 2016 e pediram asilo político, 

não serão extraditados para a Turquia; 

relembra à Turquia que estes soldados 

solicitaram asilo político por recearem ser 

vítimas de tortura e represálias no seu 

país de origem, devido às suas opiniões 

políticas; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/5 

Alteração  5 

Harald Vilimsky 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0194/2018 

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

Violação dos direitos humanos e do Estado de direito no caso dos dois militares gregos 

detidos e presos na Turquia 

Proposta de resolução 

N.º 3-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-B.  Solicita à Comissão e aos 

Estados-Membros que ponham 

definitivamente termo, sem demora, às 

negociações de adesão da Turquia à UE; 

solicita a suspensão definitiva dos fundos 

de pré-adesão; 

Or. en 

 

 


