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Rezolucja Parla- P8_TA(2018)0185

Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy 
aresztowanych i zatrzymanych w Turcji

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie naruszenia praw człowieka i praworządności w 
przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i przetrzymywanych w Turcji (2018/2670(RSP))

(2019/C 390/17)

Parlament Europejski,

—  uwzględniając aresztowanie w dniu 1 marca 2018 r. i ciągłe przetrzymywanie przez władze tureckie dwóch greckich żołnierzy, 
którzy oświadczyli, że się zgubili z powodu złych warunków pogodowych,

—  uwzględniając fakt, że ta konkretna część granicy, w obszarze leśnym Kastanies, wzdłuż rzeki Ewros/Marica, stanowi główne 
przejście dla migrantów, uchodźców i przemytników, oraz że porucznik i sierżant, o których mowa, byli na zwykłym patrolu gra-
nicznym,

—  uwzględniając apele urzędników UE i NATO o uwolnienie żołnierzy, w szczególności apel wystosowany przez Radę Europejską w 
dniu 22 marca 2018 r. oraz podczas spotkania przywódców UE–Turcja w dniu 26 marca 2018 r.,

—  uwzględniając wysiłki rządu greckiego na rzecz zapewnienia uwolnienia i powrotu żołnierzy,

—  uwzględniając art. 5 ust. 2 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który stanowi, że „Każdy, 
kto został zatrzymany, powinien zostać niezwłocznie i w zrozumiałym dla niego języku poinformowany o przyczynach zatrzy-
mania i o stawianych mu zarzutach”,

—  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w dniu 4 marca 2018 r. turecki sąd w Edirne orzekł, że obaj żołnierze, osadzeni obecnie w areszcie o naj-
wyższym stopniu bezpieczeństwa i oskarżeni o nielegalne wkroczenie do Turcji, pozostaną nadal w areszcie;

B. mając na uwadze, że obaj greccy żołnierze przetrzymywani są w tureckim więzieniu od ponad miesiąca bez postawienia im 
zarzutów, przez co nie są świadomi popełnienia przestępstwa, o które są oskarżeni;

C. mając na uwadze, że poprzednie przypadki podobnego niezamierzonego przekroczenia granicy przez greckich lub tureckich 
żołnierzy były w przeszłości rozstrzygane na miejscu na szczeblu lokalnych władz wojskowych obu stron;

1. wzywa władze tureckie do szybkiego zakończenia postępowania sądowego i uwolnienia dwóch greckich żołnierzy oraz do ich 
odesłania do Grecji;

2. wzywa Radę, Komisję, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i wszystkie państwa członkowskie UE do okazania solidarno-
ści z Grecją i do domagania się natychmiastowego uwolnienia dwóch greckich żołnierzy przy okazji wszelkich kontaktów lub roz-
mów z przywódcami i władzami tureckimi, w duchu prawa międzynarodowego i stosunków dobrosąsiedzkich;

3. wzywa władze tureckie do skrupulatnego śledzenia postępowania sądowego i pełnego poszanowania, w odniesieniu do 
wszystkich zainteresowanych stron, praw człowieka zapisanych w prawie międzynarodowym, w tym w konwencji genewskiej;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji prezydentom, rządom i parlamentom Turcji i 
Grecji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Komisji oraz właściwym organom państw członkowskich i NATO.
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