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17.4.2018 B8-0194/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Harald Vilimsky 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0194/2018 

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

Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov 

zatknutých a zadržaných v Turecku 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 A.  keďže turecké vojenské provokácie 

zamerané voči Cypru a Grécku, najmä 

voči príslušníkom gréckej pohraničnej 

stráže a vojenského personálu, sú 

porušením práv týchto členských štátov na 

hraniciach; keďže 10. apríla 2018 grécke 

vojská na gréckom ostrove Ro museli 

použiť varovné výstrely s cieľom zabrániť 

porušeniu hraníc, keď sa turecký 

vrtuľník priblížil k územiu Grécka; keďže 

9. februára 2018 turecké vojnové lode 

bránili vrtnej súprave prenajatej 

talianskou energetickou spoločnosťou 

ENI priblížiť sa k oblasti, ktorá sa 

nachádza vo výhradnej hospodárskej zóne 

Cyperskej republiky, na účely skúmania 

prítomnosti zemného plynu; keďže 12. 

februára 2018 turecká hliadková loď 

úmyselne vrazila do oveľa ľahšej lode 

gréckej pobrežnej stráže, ktorá kotvila pri 

gréckom ostrove Imia v Egejskom mori; 

keďže 2. marca 2018 turecké ozbrojené 

sily zadržali dvoch gréckych vojakov po 

tom, čo údajne prekročili hranice do 

Turecka v silne zalesnenom pohraničnom 

regióne za nepriaznivých poveternostných 

podmienok, a keďže existujú pochybnosti 

o tom, či k tomu naozaj došlo na území 

Turecka; 

 



 

AM\1151286SK.docx  PE618.447v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Or. en 



 

AM\1151286SK.docx  PE618.447v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

17.4.2018 B8-0194/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Harald Vilimsky 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0194/2018 

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

Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov 

zatknutých a zadržaných v Turecku 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1.  naliehavo žiada Turecko, aby 

okamžite ukončilo svoje pretrvávajúce 

vojenské provokácie a porušovanie hraníc 

Grécka a Cypru;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Harald Vilimsky 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0194/2018 

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

Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov 

zatknutých a zadržaných v Turecku 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. vyzýva turecké orgány, aby 

urýchlene ukončili súdny proces a dvoch 

gréckych vojakov prepustili a umožnili ich 

návrat do Grécka; 

1. vyzýva turecké orgány, aby 

urýchlene ukončili súdny proces a 

gréckych vojakov zbavili akýchkoľvek 

obvinení týkajúcich sa špionáže; kritizuje 

rozhodnutie tureckého súdu, ktorý 

zamietol ich repatriáciu; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Harald Vilimsky 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0194/2018 

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

Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov 

zatknutých a zadržaných v Turecku 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. odkazuje na rozsudok gréckeho 

najvyššieho súdu, ktorý rozhodol, že osem 

tureckých vojakov, ktorí utiekli do Grécka 

vrtuľníkom počas pokusu o prevrat 15. 

júla 2016 a požiadali o azyl, nebude 

vydaných do Turecka; pripomína 

Turecku, že títo vojaci sa usilovali o 

politický azyl, pretože sa vo svojej vlasti 

obávali mučenia a represálií z dôvodu 

svojich politických názorov; 

 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Harald Vilimsky 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0194/2018 

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

Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov 

zatknutých a zadržaných v Turecku 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3b.  vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby bezodkladne a definitívne ukončili 

rokovania o pristúpení Turecka k EÚ; 

požaduje definitívne zastavenie 

predvstupového financovania; 

 

Or. en 

 

 


