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Het Europees Parlement, 

– gezien de arrestatie op 1 maart 2018 en de voortdurende detentie door de Turkse 

autoriteiten van twee Griekse soldaten, die stellen dat zij onder slechte 

weersomstandigheden verdwaald zijn, 

– gezien het feit dat dit specifieke deel van de grens, in het bosgebied van Kastanies langs 

de rivier de Evros/Meriç, een belangrijk oversteekpunt voor migranten, vluchtelingen en 

smokkelaars vormt, en dat de desbetreffende luitenant en sergeant een reguliere 

patrouille langs de grens uitvoerden, 

– gezien het feit dat EU- en NAVO-functionarissen hebben opgeroepen de soldaten vrij te 

laten, onder meer tijdens de Europese Raad van 22 maart 2018 en tijdens de ontmoeting 

van de leiders van de EU en Turkije op 26 maart 2018, 

– gezien de inspanningen van de Griekse regering om de vrijlating en terugkeer van de 

soldaten te bewerkstelligen, 

– gezien artikel 5, lid 2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, waarin 

wordt bepaald dat "eenieder die gearresteerd is, onverwijld en in een taal die hij verstaat 

op de hoogte moet worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle 

beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht", 

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat een Turks gerechtshof in Edirne op 4 maart 2018 heeft geoordeeld dat 

de twee soldaten, die momenteel onder zware beveiliging worden vastgehouden en 

worden beschuldigd van het illegaal betreden van Turks grondgebied, in detentie 

moeten blijven; 



 

 

B. overwegende dat de twee Griekse soldaten reeds langer dan een maand in een Turkse 

gevangenis worden vastgehouden zonder dat zij in staat van beschuldiging zijn gesteld, 

zodat zij niet weten welke strafbare feiten hen ten laste worden gelegd; 

C. overwegende dat eerdere gevallen van incidentele grensoverschrijdingen door Griekse 

of Turkse soldaten in het verleden ter plekke werden geregeld op het niveau van de 

lokale militaire autoriteiten aan beide zijden van de grens; 

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; 

2. dringt er bij de Raad, de Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden en alle 

EU-lidstaten op aan solidariteit te tonen met Griekenland en in alle contacten en 

communicatie met de Turkse leiders en de Turkse autoriteiten op te roepen tot de 

onmiddellijke vrijlating van de twee Griekse soldaten, in de geest van het internationaal 

recht en goede nabuurschapsbetrekkingen; 

3. dringt er bij de Turkse autoriteiten op aan de juridische procedures nauwgezet te volgen 

en de mensenrechten van alle betrokkenen volledig te eerbiedigen, zoals deze zijn 

vastgelegd in het internationaal recht, inclusief het Verdrag van Genève; 

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de presidenten, regeringen 

en parlementen van Turkije en Griekenland, de Europese Dienst voor extern optreden, 

de Commissie, de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de NAVO. 

 

 


