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Europa-Parlamentets beslutning om krænkelser af menneskerettighederne begået af 
private militær- og sikkerhedsvirksomheder, navnlig Wagnergruppen
(2021/2982(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger og henstillinger, navnlig sin beslutning af 4. 
juli om private sikkerhedsfirmaer1, sin beslutning af 16. september 2020 om 
sikkerhedssamarbejde mellem EU og Afrika i Sahelregionen, i Vestafrika og på Afrikas 
Horn2, sin henstilling af 16. september 2021 om retningen for de politiske forbindelser 
mellem EU og Rusland3 og sin beslutning af 5. juli 2018 om Somalia4,

– der henviser til Rådets forordning (EU) 2020/1998 af 7. december 2020 om restriktive 
foranstaltninger over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne (den globale 
EU-ordning for menneskerettighedssanktioner)5,

– der henviser til Genèvekonventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne hertil,

– der henviser til Den Afrikanske Enhedsorganisations konvention fra 1977 om 
afskaffelse af lejesoldater i Afrika,

– der henviser til den internationale konvention af 1989 mod rekruttering, anvendelse, 
finansiering og træning af lejesoldater,

– der henviser til Montreux-dokumentet om relevante internationale juridiske forpligtelser 
og god praksis for stater i forbindelse med anvendelse af private militær- og 
sikkerhedsvirksomheder under væbnet konflikt af 17. september 2008 (Montreux-
dokumentet),

– der henviser til rapporten af 1. oktober 2021 fra den uafhængige undersøgelsesmission 
om Libyen, der blev oprettet af FN's Menneskerettighedsråd,

– der henviser til erklæringerne fra FN's Menneskerettighedsråds eksperter af 31. marts 
2021 om russiske undervisere og af 27. oktober 2021 om Wagner-gruppen i Den 
Centralafrikanske Republik,

– der henviser til erklæringen fra den internationale konference om Libyen i Paris af 12. 
november 2021,

– der henviser til FN's retningslinjer for anvendelse af væbnede sikkerhedstjenester fra 
private sikkerhedsfirmaer,

1 EUT C 334 af 19.9.2018, s. 80.
2 EUT C 385 af 22.9.2021, s. 24.
3 Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0383.
4 EUT C 118 af 8.4 2020, s. 113.
5 EUT L 410 I af 22.12.2020, s. 1.
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– der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne,

– der henviser til rapporter, pressemeddelelser og påståede skrivelser fra FN's 
arbejdsgruppe om anvendelsen af lejesoldater som et middel til at krænke 
menneskerettighederne og hindre udøvelsen af befolkningers ret til selvbestemmelse 
(FN's arbejdsgruppe om anvendelsen af lejesoldater), navnlig rapporterne af 
24. marts 2021 og 27. oktober 2021,

– der henviser til skrivelse af 25. juni 2021 fra ekspertpanelet vedrørende Den 
Centralafrikanske Republik, der blev forlænget i henhold til resolution 2536 (2020), til 
formanden for FN's Sikkerhedsråd,

– der henviser til den åbne mellemstatslige arbejdsgruppe, der skal udarbejde indholdet af 
en international reguleringsramme uden at foregribe karakteren heraf vedrørende private 
militær- og sikkerhedsvirksomheders aktiviteter,

– der henviser til den internationale adfærdskodeks for private udbydere af 
sikkerhedstjenester,

– der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at private militær- og sikkerhedsselskaber (PMSC'er) er private 
forretningsenheder, der yder militær- og/eller sikkerhedstjenester, og som bl.a. kan 
omfatte væbnet bevogtning, vedligeholdelse og drift af våbensystemer, tilbageholdelse 
af fanger og rådgivning eller uddannelse af lokale styrker og sikkerhedspersonale; der 
henviser til, at statslige og ikkestatslige aktørers afhængighed af PMSC'er er steget 
betydeligt i konfliktområder i de seneste år; der henviser til, at der i konflikterne i det 
21. århundrede begyndende med krigene i Afghanistan og Irak har været deltagelse af 
PMSC'er på alle niveauer, lige fra logistisk støtte til operationer med høj intensitet;

B. der henviser til, at den nuværende lovgivningsmæssige situation i denne sektor omfatter 
en række usammenhængende regler, som varierer kolossalt mellem landene; der 
henviser til, at den uensartede nationale lovgivning og den selvregulering, som visse 
PMSC'er har indført, ikke er tilstrækkeligt til at forhindre misbrug, eftersom der 
mangler sanktionsmuligheder, og at dette kan have stor betydning for, hvordan 
PMSC'erne fungerer i multilaterale indsatser og konfliktramte regioner;

C. der henviser til, at PMSC'er er bundet af folkeretten, når de deltager i fjendtligheder, 
navnlig som fastsat i Genèvekonventionerne, der er ratificeret af alle FN's 
medlemsstater; der henviser til, at de retlige bestemmelser i Genèvekonventionerne er 
anerkendt som folkeretlig sædvaneret; der henviser til, at artikel 47 i tillægsprotokol I til 
Genèvekonventionerne indeholder en definition af lejesoldater; der henviser til, at 
lejesoldater på dette grundlag defineres som civile og som sådan ikke må deltage i 
konflikter; der henviser til, at den internationale konvention mod rekruttering, 
anvendelse, finansiering og træning af lejesoldater forbyder lejesoldater;

D. der henviser til arbejdet med at regulere PMSC'er er i gang, navnlig i FN's åbne 
mellemstatslige arbejdsgruppe, der skal udarbejde indholdet af en international 
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reguleringsramme uden at foregribe karakteren heraf vedrørende private militær- og 
sikkerhedsvirksomheders aktiviteter; der henviser til, at der er planer om at forelægge et 
udkast til en reguleringsramme for PMSC'er i april 2022; der henviser til, at EU blev 
valgt til Gruppen af Venner af formanden for Montreux-dokumentforummet;

E. der henviser til, at utallige medlemmer af PMSC'er, der fungerer som lejesoldater, har 
begået grove menneskerettighedskrænkelser, herunder krigsforbrydelser, mod både 
soldater og civile i tidligere, nylige og igangværende konflikter; der henviser til, at de 
fleste af disse krænkelser er blevet begået med straffrihed og ikke har været genstand 
for retsforfølgelse eller domme;

F. der henviser til, at visse lande, såsom Rusland, Tyrkiet og De Forenede Arabiske 
Emirater, er til stede i forskellige konflikt- eller postkonfliktområder rundt om i verden 
gennem PMSC'er;

G. der henviser til, at Wagner-gruppen er et net af paramilitære grupper og virksomheder, 
der er blevet forbundet på grund af overlapninger i ejerskab og logistiknetværk; der 
henviser til, at Wagner-gruppen skiller sig ud fra andre PMSC'er på flere punkter, såsom 
dens rapporterede forbindelser til den russiske stats højeste niveauer, dens rapporterede 
tilstedeværelse i talrige stater, omfanget af dens aktiviteter med skønsmæssigt 10 000 
ansatte og de grove krænkelser af menneskerettighederne, som den er blevet anklaget 
for; der henviser til, at den russiske lovgivning forbyder brugen af lejesoldater i henhold 
til straffelovens artikel 359;

H. der henviser til, at dens forbindelser med de russiske myndigheder er blevet 
dokumenteret af uafhængige organisationer som Bellingcat gennem rapporter 
offentliggjort fra januar 2019 til november 2021; der henviser til, at Wagner-gruppen 
angiveligt er afhængig af Ruslands militære infrastruktur, deler en base med det russiske 
militær, transporteres af russiske militærfly og benytter militære sundhedsydelser; der 
henviser til, at den til dels finansieres gennem catering- og bygningskontrakter til en 
værdi af flere millioner dollar til de russiske væbnede styrker, der tildeles virksomheder 
med tilknytning til Jevgenij Prigozhin, som er en tæt allieret med den russiske præsident 
Vladimir Putin; der henviser til, at Ruslands militære efterretningstjeneste GRU, dets 
forsvarsministerium og dets konsulater er fuldt ud involveret i finansieringen, 
rekrutteringen, uddannelsen og beskyttelsen af Wagner-medarbejdere;

I. der henviser til, at EU har indført sanktioner mod Prigozhin for hans deltagelse i 
konflikten i Libyen; der henviser til, at adskillige virksomheder under hans kontrol 
ifølge det amerikanske finansministerium er underlagt amerikanske sanktioner for at 
støtte Ruslands paramilitære operationer, bevarelse af autoritære regimer og udnyttelse 
af naturressourcer;

J. der henviser til, at præsident Putin den 11. april 2012 i sin tale til den russiske Duma 
erklærede, at en gruppe af private militære virksomheder ville være et effektivt redskab 
til at nå nationale mål uden direkte at inddrage den russiske stat; der henviser til, at 
Wagner-gruppens navn er ved at blive udfaset for at undgå offentlig kontrol og lægge 
afstand mellem den og Prigozhin og præsident Putin, og at gruppen erstattes af andre 
enheder under forskellige navne; der henviser til, at Kreml via denne konstruktion, og 
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fordi Wagner-gruppen ikke har nogen juridisk status, forsøger at opretholde en 
tilforladelig benægtelse af de handlinger og forbrydelser, som gruppen har begået;

K. der henviser til, at anvendelsen af PMSC'er i Ukraine kan have til formål at skjule 
militær indblanding, undgå tab blandt regulære militære tropper og derved skjule de 
menneskelige omkostninger ved militære aggressioner for den russiske offentlighed;

L. der henviser til, at Wagner-gruppen først blev opdaget i 2014, da den støttede 
prorussiske separatister og bistod det russiske militær i krigshandlingerne i Donbas-
regionen i Ukraine og i den ulovlige invasion og annektering af Ukraines Krim-halvø; 
der henviser til, at den siden har været involveret i konflikter i Syrien, Sudan, 
Mozambique, Libyen, Den Centralafrikanske Republik og Venezuela;

M. der henviser til, at FN's eksperter fra FN's arbejdsgrupper om anvendelsen af 
lejesoldater, erhvervslivet og menneskerettighederne og om tvungne forsvindinger samt 
FN's særlige rapportører om tortur og om udenretslige, summariske eller vilkårlige 
henrettelser i Den Centralafrikanske Republik i fællesskab i oktober 2021 konkluderede, 
at Wagner-gruppen havde begået grove og systematiske menneskerettighedskrænkelser 
i Den Centralafrikanske Republik, herunder summariske massehenrettelser, vilkårlige 
tilbageholdelser, seksuel vold, plyndringer, tvungne forsvindinger og tortur under 
afhøringer;

N. der henviser til, at Wagner-gruppen har været involveret i grådige overtagelser af 
vigtige ressourcer såsom minedrift og toldindtægter, hvilket har svækket 
udviklingslandene og frataget dem væsentlige offentlige ressourcer; der henviser til, at 
Wagner-gruppens Lobaye Invest-selskab efter undertegnelsen i 2018 af en militær aftale 
mellem Rusland og Den Centralafrikanske Republik fik tildelt rettigheder til udvinding 
af guld og diamanter på flere mineområder; der henviser til, at en rapport fra CNN fra 
juni 2021 afslørede, at russiske lejesoldater henrettede civile og udviste lokale i 
mineområderne;

O. der henviser til, at Wagner-gruppen har været involveret i logistisk støtte og 
kamphandlinger i Libyen for at støtte Libyens oprørsgeneral Khalifa Haftar i hvert fald 
siden 2018; der henviser til, at Wagner-gruppen ifølge rapporten fra FN's 
undersøgelsesmission i Libyen fra oktober 2021 har været involveret i 
krigsforbrydelser, herunder summariske henrettelser af civile og tilbageholdte, slaveri, 
plantning af internationalt forbudte personelminer og drab eller lemlæstelse af civile, 
herunder børn, f.eks. i landsbyen al-Sbeaa syd for Tripoli; der henviser til, at rapporten 
dokumenterer adskillige og gentagne overtrædelser af FN's våbenembargo og Wagner-
gruppens brug af russiske militærfragtfly; der henviser til, at støtte fra russiske 
lejesoldater og militære instruktører til radikale væbnede grupper har destabiliseret EU's 
sydlige nabolande yderligere;

P. der henviser til, at de lande, der deltog i Pariskonferencen for Libyen den 12. november 
2021, gav udtryk for deres modstand mod enhver udenlandsk indblanding i libyske 
anliggender og støttede gennemførelsen af handlingsplanen for tilbagetrækning af 
lejesoldater, udenlandske krigere og udenlandske styrker fra libysk territorium; der 
henviser til, at Tyrkiet i begyndelsen af november 2021 sendte omkring 150 yderligere 
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syriske lejesoldater til Libyen ud over de 7 000 lejesoldater, der allerede var til stede i 
landet og var loyale over for Tyrkiet, på trods af lokale og internationale krav om at 
trække alle udenlandske styrker tilbage forud for parlaments- og præsidentvalget, der 
var berammet til den 24. december 2021; der henviser til, at det fremgår af den endelige 
rapport fra FN's ekspertpanel om Libyen i henhold til resolution 1973 (2011), der blev 
offentliggjort i september 2019, at det emiratarabiske selskab Black Shield Security 
Services rekrutterede sudanesiske statsborgere til at deltage i konflikten i Libyen;

Q. der henviser til, at Wagner-agenter er blevet sendt til Syrien for at støtte det russiske 
militær i dets intervention for at redde Assad-regimet fra slutningen af 2015; der 
henviser til, at lejesoldater har begået og filmet grusomme forbrydelser mod den syriske 
befolkning såsom tortur, mord og overfald af civile nær Palmyra; der henviser til, at et 
privat syrisk luftfartsselskab, Cham Wings, har været involveret i transport af 
lejesoldater fra Rusland til Libyen og på det seneste i transporten af migranter til Minsk;

R. der henviser til, at FN's arbejdsgruppe om anvendelsen af lejesoldater har berettet om, at 
Aserbajdsjan med hjælp fra Tyrkiet skulle have indsat syriske lejesoldater for at 
opretholde sine militære operationer i konfliktregionen Nagorno-Karabakh;

S. der henviser til, at tre prisvindende russiske journalister blev myrdet den 30. juli 2018 
under efterforskningen af Wagner-gruppens mineaktiviteter i Den Centralafrikanske 
Republik; der henviser til, at dødsfaldet på den russiske journalist Maxim Borodin, som 
rapporterede om Wagner-aktiviteter i Syrien i marts 2018, ifølge Komitéen til 
Beskyttelse af Journalister var led i et mønster af journalister, der døde i Rusland, da de 
dækkede følsomme spørgsmål med potentielle konsekvenser for myndighederne;

T. der henviser til, at næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell, den 15. november 2021 
bekendtgjorde en konsensus blandt EU's udenrigsministre om at træffe restriktive 
foranstaltninger over for Wagner-gruppen i EU's kommende samling i Udenrigsrådet i 
december 2021; der henviser til, at han den 20. september 2021 advarede mod en 
eventuel inddragelse af Wagner-gruppen i Mali;

U. der henviser til, at der rapporteres om en aftale mellem Wagner-gruppen og de maliske 
myndigheder, der omfatter udsendelse af 1 000 agenter til landet; der henviser til, at EU 
har udsendt missioner til Mali under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP);

V. der henviser til, at Rådet den 7. december 2020 vedtog forordning (EU) 2020/1998 om 
indførelse af den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner, som giver EU 
mulighed for at indføre målrettede restriktive foranstaltninger over for personer, 
enheder og organer, herunder statslige og ikkestatslige aktører, der er ansvarlige for, 
involveret i eller har tilknytning til alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i hele 
verden; der henviser til, at det er vigtigt at fremhæve, at EU har et ansvar for at anvende 
denne forordning fuldt ud i tilfælde af menneskerettighedskrænkelser;

1. udtrykker sin dybeste bekymring over den brede vifte af krænkelser af 
menneskerettighederne og den humanitære folkeret, som fortsat rapporteres i 
forbindelse med de stadig stigende aktiviteter i PMSC'er, og for hvilke ingen, i de fleste 
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tilfælde, er blevet holdt ansvarlige;

2. fordømmer på det kraftigste de frygtelige forbrydelser begået af Wagner-gruppen og 
dermed forbundne private militære enheder; understreger de stærke tegn på, at den 
russiske stat er ansvarlig for finansiering, uddannelse, ledelse og operativ ledelse af 
disse paramilitære grupper; understreger, at Wagner-gruppens aktiviteter tidsmæssigt og 
geografisk falder sammen med udbredelsen af Ruslands indflydelse i konfliktområder; 
udtrykker sin faste overbevisning om, at Wagner-gruppen og andre russiskledede 
sikkerhedsfirmaer bør behandles som repræsentative organisationer i den russiske stat;

3. opfordrer de russiske myndigheder til at håndhæve den russiske straffelov, navnlig 
artikel 359, der forbyder "rekruttering, uddannelse, finansiering eller materiel levering 
af lejesoldater og deres anvendelse i en væbnet konflikt"; opfordrer i denne forbindelse 
de russiske myndigheder til også at forbyde statsdrevne virksomheder at få private 
militære virksomheder til at indgå i lejesoldataktiviteter, der er i strid med den 
humanitære folkeret;

4. understreger betydningen af at modvirke Wagner-gruppens og dens tilknyttede enheders 
strategi, navnlig ved at sløre dens identitet gennem anvendelse af forskellige navne for 
at undgå international kontrol;

5. opfordrer alle stater, der anvender Wagner-gruppens og tilknyttede enheders tjenester, 
navnlig Den Centralafrikanske Republik, til at afbryde alle forbindelser med gruppen og 
dens ansatte; opfordrer alle stater til at leve op til deres ansvar for håndhævelsen af 
folkeretten og til at efterforske de rapporterede menneskerettighedskrænkelser og 
retsforfølge de virksomheder, der er etableret på deres område, når de deltager i 
aktiviteter, der krænker folkeretten;

6. er dybt bekymret over tegn på, at Malis overgangsmyndighed har overvejet at anvende 
private militære virksomheder, navnlig Wagner-gruppen; opfordrer indtrængende Mali 
til ikke at gå i denne retning; er overbevist om, at inddragelsen af Wagner-gruppen ville 
stride mod målet om at bringe fred, sikkerhed og stabilitet tilbage til Mali og beskytte 
det maliske folk, som er EU's grundlæggende mål, gennem sine FSFP-missioner og de 
europæiske medlemsstater, der handler på anmodning af de maliske myndigheder;

7. mener, at EU's missioner og operationer ikke kan levere og opnå fred, sikkerhed og 
stabilitet i partnerlandene, når private sikkerhedsfirmaer, der anklages for grove 
krænkelser af menneskerettighederne, opererer samtidigt i samme land; peger på 
målrettede desinformationskampagner mod EU's missioner og operationer i Afrika, som 
Wagner-gruppen og dens tilknyttede enheder kunne være ansvarlige for som led i 
Ruslands moderne hybridkrigsførelse; opfordrer de relevante enheder i StratCom-
taskforcen under Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til at 
rapportere om disse desinformationskampagner;

8. opfordrer EU og dets medlemsstater til at udnytte alle muligheder for at meddele de 
relevante lande de risici, der er forbundet med at slutte sig til eller samarbejde med 
Wagner-gruppen og tilknyttede enheder, og til at forbedre gruppens forfærdelige 
menneskerettighedssituation; opfordrer regeringerne til at sikre strenge bestemmelser 
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om overholdelse af den humanitære folkeret, demokratisk kontrol og ansvarlighed i 
kontrakter med udenlandske PMSC'er om militær bistand og sikkerhedstjenester; 
tilskynder staterne til at være fuldt gennemsigtige med hensyn til indgåelse af kontrakter 
om militære støttetjenester, navnlig med hensyn til antallet af, opgaverne og 
kommandovejen for PMSC'er, der befinder sig på deres område, samt det udstyr, der 
anvendes til at opfylde deres kontrakter;

9. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at udarbejde en rapport om Wagner-gruppens 
aktiviteter for at få et klart overblik over deres forskellige krænkelser, hvilket vil 
bidrage til at sikre ansvarliggørelse for deres forskellige forbrydelser og bane vejen for 
retsforfølgelse af disse gerningsmænd ved internationale domstole; erklærer, at 
Parlamentet fortsat vil følge sagen tæt gennem en betænkning og eventuelle høringer;

10. opfordrer EU's medlemsstater og deres allierede til at intensivere udvekslingen af 
efterretninger om Wagner-gruppen og dens tilknyttede enheder;

11. opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU-midlerne under ingen omstændigheder kan 
anvendes af modtagerlandene til at finansiere private militære virksomheder med 
sådanne menneskerettighedsovertrædelser bag sig; opfordrer Kommissionen til at tage 
dette emne op i sin bilaterale dialog med alle relevante lande;

12. minder om, at EU og dets medlemsstater kun bør ty til private sikkerhedsfirmaer i 
konfliktområder for at beskytte deres lokaler eller garantere transportsikkerheden, og 
kun hvis de fuldt ud respekterer menneskerettighederne og den humanitære folkeret; 
understreger, at der ikke bør ske en eksternalisering til private sikkerhedsfirmaer af 
aktiviteter, som indebærer magtudøvelse og/eller aktiv deltagelse i fjendtligheder 
bortset fra i tilfælde af selvforsvar, og at PMSC'er under ingen omstændigheder må 
deltage i eller foretage afhøringer; tror fuldt og fast på, at sikkerhed og forsvar primært 
bør tilvejebringes af de offentlige myndigheder;

13. opfordrer til, at spørgsmålet om Wagner-gruppens og andre private militære 
virksomheders aktiviteter i Afrika drøftes grundigt på det kommende topmøde mellem 
EU og Afrika;

14. gentager opfordringen fra Pariskonferencen for Libyen af 12. november 2021 til alle 
udenlandske krigere, herunder lejesoldater, om at forlade libysk territorium; opfordrer 
indtrængende Rusland, Tyrkiet, De Forenede Arabiske Emirater og alle andre stater til 
at efterkomme denne opfordring, til straks at ophøre med at sende lejesoldater til Libyen 
og til at trække dem, der i øjeblikket befinder sig i landet, tilbage;

15. opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at trække alle lejesoldater tilbage 
fra det østlige Ukraine og Krim;

16. glæder sig over erklæringen fra NF/HR om Rådets nært forestående vedtagelse af 
målrettede EU-sanktioner mod de relevante enkeltpersoner og enheder, der er tilknyttet 
Wagner-gruppen, samt enkeltpersoner og enheder, der samarbejder med dem, under 
anvendelse af eksisterende EU-sanktionsordninger såsom EU's globale 
sanktionsordning for menneskerettigheder; opfordrer til, at disse sanktioner omfatter 
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rejseforbud og indefrysning af aktiver for Wagner-agenter; opfordrer partnerlandene, 
herunder Den Afrikanske Unions medlemsstater, til at vedtage lignende sanktioner; 
opfordrer EU til at forberede og vedtage restriktive foranstaltninger for andre PMSC'er, 
der krænker menneskerettighederne;

17. opfordrer alle FN's medlemsstater til fuldt ud at ratificere og gennemføre 
tillægsprotokollerne til Genèvekonventionerne og til at styrke folkeretten med henblik 
på et effektivt forbud mod lejesoldater på grundlag af ånden i OAU's konvention fra 
1977 om afskaffelse af lejesoldater i Afrika, den internationale konvention fra 1989 
mod rekruttering, anvendelse, finansiering og uddannelse af lejesoldater og Montreux-
dokumentet fra 2008;

18. opfordrer EU og dets medlemsstater til at sikre, at der findes en klar og bindende 
reguleringsramme for PMSC'er, navnlig inden for rammerne af FN's åbne 
mellemstatslige arbejdsgruppe, navnlig i forbindelse med store projekter i tredjelande, 
hvor disse finansieres af EU-baserede investorer eller finansielle institutioner, og til at 
sikre, at sådanne projekter overvåges på en gennemsigtig måde; ser frem til, at udkastet 
til ramme rundsendes i april 2022; opfordrer til obligatoriske krav om rettidig omhu fra 
enheder, der indgår kontrakter med PMSC'er;

19. støtter det arbejde, der udføres af FN's arbejdsgruppe; opfordrer stater, hvor der er 
rapporteret om alvorlige menneskerettighedskrænkelser begået af PMSC'er, til officielt 
at indbyde FN's arbejdsgruppe om brugen af lejesoldater til at gennemføre landebesøg 
som en hastesag;

20. opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at træffe resolutte foranstaltninger 
for at afhjælpe PMSC'ernes ansvarlighedskløft, herunder med hensyn til 
gennemsigtighedstilsyn og -overvågning; minder alle stater om deres forpligtelse til at 
sikre, at PMSC'er, som er under deres jurisdiktion eller opererer på deres område, 
respekterer menneskerettighederne; understreger behovet for at sikre retsmidler, 
herunder strafferetlige sanktioner, mod krænkelser af menneskerettigheder begået af 
PMSC'er; Kræver uhindret adgang til domstolsprøvelse og klageadgang for alle ofre for 
krænkelser, herunder overgreb begået af russiske lejesoldater; opfordrer EU til at 
tilskynde til og støtte indsatsen i nationale og internationale jurisdiktioner for at indlede 
straffesager med henblik på at holde PMSC'er ansvarlige for 
menneskerettighedskrænkelser; opfordrer Rusland til med henblik herpå at samarbejde 
fuldt ud med FN, EU og lande, hvor Wagner-gruppen angiveligt har begået 
forbrydelser;

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter 
samt Den Russiske Føderations parlament.


