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Evropski parlament,
–

ob upoštevanju dejstva, da so turški organi 1. marca 2018 aretirali dva grška vojaka, ki
trdita, da sta se zaradi slabih vremenskih razmer nehote izgubila med patruljiranjem na
grško-turški meji, in ju še vedno pridržujejo,

–

ob upoštevanju dejstva, da je ta del meje, v gozdu Kastanies vzdolž reke Evros/Meriç,
ena od glavnih prehodnih točk za migrante, begunce in trgovce z ljudmi ter da sta bila
grški poročnik in narednik na redni patrulji vzdolž meje,

–

ob upoštevanju pozivov uradnikov EU in Nata k izpustitvi teh vojakov, zlasti pozivov z
zasedanja Evropskega sveta 22. marca 2018 in s srečanja voditeljev EU in Turčije
26. marca 2018,

–

ob upoštevanju prizadevanj grške vlade, da bi zagotovila izpustitev in vrnitev vojakov,

–

ob upoštevanju člena 5(2) Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki določa, da je
treba ob odvzemu prostosti vsakogar takoj poučiti v jeziku, ki ga razume, o vzrokih za
odvzem prostosti in česa ga dolžijo,

–

ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.

ker je turško sodišče v Odrinu 4. marca 2018 razsodilo, da vojaka, ki sta pridržana v
najstrožje varovanem zaporu in sta obtožena nezakonitega vstopa v Turčijo, ostajata v
priporu;

B.

ker sta bila grška vojaka več kot mesec dni v priporu brez obtožnice in nista vedela,
katerega kaznivega dejanja sta obtožena;

C.

ker so se podobni primeri, ko so grški ali turški vojaki nenamerno prečkali mejo, v
preteklosti reševali na kraju samem na ravni lokalnih vojaških organov;

1.

poziva turške oblasti, naj hitro zaključijo sodni postopek in grška vojaka izpustijo in
jima omogočijo povratek v Grčijo;

2.

poziva Svet, Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in vse države članice EU,
naj pokažejo solidarnost z Grčijo in naj pri vseh stikih in komunikaciji s turškimi
voditelji in oblastmi v duhu mednarodnega prava in dobrih sosedskih odnosov pozivajo
k takojšnji izpustitvi dveh vojakov;

3.

poziva turške oblasti, naj dosledno spoštujejo pravne postopke in vsem udeležencem
priznajo človekove pravice, ki jih določa mednarodno pravo, tudi Ženevska konvencija;

4.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje turškemu in grškemu
predsedniku ter vladi in parlamentu obeh držav, Evropski službi za zunanje delovanje,
Komisiji, pristojnim organom držav članic in zvezi NATO.

