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Euroopa Parlament,
–

võttes arvesse, et 1. märtsil 2018 vahistasid Türgi ametivõimud kaks Kreeka
sõjaväelast, kes enda väitel eksisid halbade ilmaolude tõttu, ning peavad neid jätkuvat
kinni,

–

võttes arvesse asjaolu, et see piki Maritsa jõge kulgeva piiri lõik, mis jääb Kastaniési
metsapiirkonda, on suur migrantide, pagulastele ja smugeldajate piiriületuskoht, ning
et nimetatud kaks sõjaväelast, leitnant ja seersant, olid piiril korralisel patrullkäigul;

–

võttes arvesse ELi ja NATO ametnike üleskutseid sõdurite vabastamiseks, eriti
Euroopa Ülemkogu 22. märtsi 2018. aasta järeldusi ning üleskutset ELi ja Türgi
juhtide kohtumisel 26. märtsil 2018,

–

võttes arvesse Kreeka valitsuse pingutusi sõjaväelaste vabastamiseks ja
tagasisaamiseks,

–

võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 5 lõiget 2, milles on
sätestatud, et igale vahistatule teatatakse talle arusaadavas keeles viivitamata tema
vahistamise põhjused ja kõik tema vastu esitatud süüdistused,

–

võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.

arvestades, et 4. märtsil 2018 otsustas Türgi kohus Edirnes, et need kaks sõjaväelast,
keda hoitakse praegu kinnises vanglas ja keda süüdistatakse ebaseaduslikult Türgisse
sisenemises, jäävad vahi alla;

B.

arvestades, et kahte Kreeka sõjaväelast on hoitud Türgi vanglas enam kui kuu aega,
ilma et neile oleks esitatud süüdistust, mistõttu nad ei tea, millises kuriteos neid
süüdistatakse;

C.

arvestades, et varem on sarnased juhtumid, kus Kreeka või Türgi sõdurid on kogemata
piiri ületanud, lahendatud kohapeal mõlema poole sõjaväeasutuste tasandil;

1.

kutsub Türgi ametivõime üles kohtumenetluse kiiresti lõpule viima ning need kaks
Kreeka sõjaväelast vabastama ja Kreekasse tagasi saatma;

2.

kutsub nõukogu, komisjoni, Euroopa välisteenistust ja kõiki liikmesriike üles
väljendama solidaarsust Kreekaga ning rahvusvahelise õiguse ja heanaaberlike suhete
vaimus nõudma kõigis kokkupuudetes ja igasuguses suhtluses Türgi juhtide ja
ametivõimudega, et Kreeka sõjaväelased viivitamata vabastataks;

3.

kutsub Türgi ametiasutusi kohtumenetlusi rangelt täitma ja austama täiel määral kõigi
asjaomaste isikute inimõigusi, mis on sätestatud rahvusvahelises õiguses, sealhulgas
Genfi konventsioonis;

4.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Türgi ja Kreeka
presidentidele, valitsustele ja parlamentidele, Euroopa välisteenistusele, komisjonile,
liikmesriikide pädevatele asutustele ja NATO-le.

