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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων από ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, 
ιδίως τον όμιλο Wagner
(2021/2982(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα και τις συστάσεις που έχει εγκρίνει στο παρελθόν, ιδίως 
το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας1, το 
ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της 
ασφάλειας μεταξύ ΕΕ και Αφρικής στην περιοχή του Σαχέλ, στη Δυτική Αφρική και 
στο Κέρας της Αφρικής2, τη σύστασή του της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 που αφορά την 
κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας3, και το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 
2018 σχετικά με τη Σομαλία4,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1998 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 
2020, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα)5,

– έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης, του 1949, και τα πρόσθετα πρωτόκολλά 
τους,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Οργάνωσης Αφρικανικής Ενότητας, του 1977, για την 
κατάργηση της μισθοφορίας στην Αφρική,

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση, του 1989, κατά της στρατολόγησης, χρήσης, 
χρηματοδότησης και εκπαίδευσης μισθοφόρων,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο του Montreux, της 17ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις 
συναφείς διεθνείς νομικές δεσμεύσεις και τις ορθές πρακτικές κρατών, οι οποίες 
αφορούν επιχειρήσεις ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών και ιδιωτικών εταιρειών 
ασφάλειας σε ένοπλες συγκρούσεις,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ανεξάρτητης διερευνητικής αποστολής για τη Λιβύη, 
της 1ης Οκτωβρίου 2021, η οποία συγκροτήθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που διατύπωσαν οι εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στις 31 Μαρτίου 2021 σχετικά με 
τους Ρώσους εκπαιδευτές και στις 27 Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τον όμιλο Wagner 

1 ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 80.
2 ΕΕ C 385 της 22.9.2021, σ. 24.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0383.
4 ΕΕ C 118 της 8.4.2020, σ. 113.
5 ΕΕ L 410 I της 7.12.2020, σ. 1.
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στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διεθνούς Διάσκεψης του Παρισιού για τη Λιβύη, της 
12ης Νοεμβρίου 2021,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για τη χρήση 
ένοπλων υπηρεσιών ασφάλειας που παρέχονται από ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις, τα δελτία Τύπου και τις επιστολές ισχυρισμών της ομάδας 
εργασίας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη χρήση μισθοφόρων ως τρόπου 
παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και παρεμπόδισης της άσκησης του 
δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των λαών (ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για 
τη χρήση μισθοφόρων), ιδίως της 24ης Μαρτίου 2021 και της 27ης Οκτωβρίου 2021,

– έχοντας υπόψη την από 25ης Ιουνίου 2021 επιστολή που συνέταξε η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, σύμφωνα με την απόφαση 
2536 (2020), απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών,

– έχοντας υπόψη την ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση του 
περιεχομένου ενός διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου, χωρίς να προδικάζεται η φύση του, 
όσον αφορά τις δραστηριότητες των ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών και ιδιωτικών 
εταιρειών ασφάλειας·

– έχοντας υπόψη τον διεθνή κώδικα δεοντολογίας για τους ιδιωτικούς παρόχους 
υπηρεσιών ασφάλειας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του 
Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και οι ιδιωτικές εταιρείες 
ασφάλειας (ΙΣΕΙΕΑ) είναι ιδιωτικές επιχειρηματικές οντότητες που παρέχουν 
στρατιωτικές υπηρεσίες και/ή υπηρεσίες ασφάλειας, στις οποίες μπορούν να 
συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η ένοπλη φύλαξη, η συντήρηση και λειτουργία 
οπλικών συστημάτων, η κράτηση κρατουμένων, και η παροχή συμβουλών ή 
κατάρτισης για τοπικές δυνάμεις και προσωπικό ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξάρτηση κρατικών και μη κρατικών παραγόντων από τις ΙΣΕΙΕΑ έχει αυξηθεί 
σημαντικά τα τελευταία έτη σε περιοχές συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
πλαίσιο των συγκρούσεων του 21ου αιώνα, αρχής γενομένης από τους πολέμους στο 
Αφγανιστάν και το Ιράκ, οι ΙΣΕΙΕΑ εμπλέκονται σε όλα τα επίπεδα, από την 
υλικοτεχνική υποστήριξη έως επιχειρήσεις υψηλής έντασης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο στον τομέα αυτόν αποτελείται 
από σειρά ασυνεπών κανόνων, οι οποίοι ποικίλουν σημαντικά μεταξύ χωρών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανομοιογενείς εθνικές νομοθεσίες και τα συστήματα 
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αυτορρύθμισης που εφαρμόζουν ορισμένες ΙΣΕΙΕΑ δεν επαρκούν για να αποτρέπονται 
οι καταχρήσεις, δεδομένης της έλλειψης ποινών, μπορούν δε να επηρεάζουν σημαντικά 
τον τρόπο λειτουργίας των ΙΣΕΙΕΑ σε πολυμερείς παρεμβάσεις και σε περιοχές 
συγκρούσεων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΙΣΕΙΕΑ δεσμεύονται από το διεθνές δίκαιο όταν 
συμμετέχουν σε εχθροπραξίες, ιδίως όπως ορίζεται στις Συμβάσεις της Γενεύης που 
έχουν κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι νομικές διατάξεις των Συμβάσεων της Γενεύης αναγνωρίζονται ως εθιμικό διεθνές 
δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 47 του πρόσθετου πρωτοκόλλου Ι των 
Συμβάσεων της Γενεύης παρέχει ορισμό των μισθοφόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί 
αυτής της βάσης, οι μισθοφόροι ορίζονται ως άμαχοι και συνεπώς δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχουν σε συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Σύμβαση κατά της 
στρατολόγησης, χρήσης, χρηματοδότησης και εκπαίδευσης μισθοφόρων απαγορεύει 
τους μισθοφόρους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη ρύθμιση των ΙΣΕΙΕΑ, 
ιδίως στην ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τη 
διαμόρφωση του περιεχομένου ενός διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου, χωρίς να 
προδικάζεται η φύση του, όσον αφορά τις δραστηριότητες των ιδιωτικών στρατιωτικών 
εταιρειών και ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι προβλέπεται να 
υποβληθεί σχέδιο ρυθμιστικού πλαισίου για τις ΙΣΕΙΕΑ τον Απρίλιο του 2022· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξελέγη στην Ομάδα των Φίλων του Προέδρου του 
Φόρουμ του Εγγράφου του Montreux·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναρίθμητα μέλη των ΙΣΕΙΕΑ που ενεργούν ως μισθοφόροι 
έχουν διαπράξει κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων πολέμου, τόσο κατά μαχητών όσο και κατά 
αμάχων στο παρελθόν, αλλά και σε πρόσφατες και συνεχιζόμενες συγκρούσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από τις παραβιάσεις αυτές έχουν διαπραχθεί 
με ατιμωρησία και δεν έχουν διερευνηθεί, διωχθεί ή καταδικαστεί·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες, όπως η Ρωσία, η Τουρκία ή τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, εδραιώνουν την παρουσία τους σε διάφορες ζώνες συγκρούσεων ή 
μετασυγκρουσιακές περιοχές ανά τον κόσμο μέσω ΙΣΕΙΕΑ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος Wagner αποτελεί κύκλωμα παραστρατιωτικών 
ομάδων και επιχειρήσεων που έχουν συνδεθεί με αλληλεπικαλύψεις στα δίκτυα 
ιδιοκτησίας και εφοδιαστικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος Wagner ξεχωρίζει με 
διάφορους τρόπους από άλλες ΙΣΕΙΕΑ, για παράδειγμα χάρη στις αναφερθείσες 
διασυνδέσεις του με τα υψηλότερα κλιμάκια του ρωσικού κράτους, την αναφερθείσα 
παρουσία του σε πολυάριθμα κράτη, την κλίμακα των επιχειρήσεών του, στις οποίες 
συμμετέχουν περίπου 10 000 υπάλληλοι, και τις κατάφωρες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και για τις οποίες κατηγορείται· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση μισθοφόρων 
σύμφωνα με το άρθρο 359 του ρωσικού Ποινικού Κώδικα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασυνδέσεις του ομίλου με τις ρωσικές αρχές έχουν 
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τεκμηριωθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς, όπως ο δικτυακός τόπος Bellingcat, σε 
εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2021· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος Wagner φέρεται να επαφίεται σε ρωσικές 
στρατιωτικές υποδομές, να χρησιμοποιεί βάση από κοινού με ρωσικές στρατιωτικές 
δυνάμεις, να πραγματοποιεί τις μεταφορές του με ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη, και 
να χρησιμοποιεί στρατιωτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι χρηματοδοτείται εν μέρει μέσω συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών 
εστίασης και κατασκευαστικών εργασιών στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αξίας πολλών 
εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες ανατίθενται σε εταιρείες που συνδέονται με τον 
Yevgeny Prigozhin, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Vladimir Putin· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών GRU, το Υπουργείο Άμυνας και οι 
προξενικές υπηρεσίες της Ρωσίας συμμετέχουν πλήρως στη χρηματοδότηση, τη 
στρατολόγηση, την κατάρτιση και την προστασία των πρακτόρων του ομίλου Wagner·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στον κ. Prigozhin για τη συμμετοχή 
του στη σύγκρουση στη Λιβύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει 
κυρώσεις σε διάφορες εταιρείες που τελούν υπό τον έλεγχό του, επειδή «στήριζαν τις 
παραστρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας, διατηρούσαν αυταρχικά καθεστώτα στην 
εξουσία, και εκμεταλλεύονταν φυσικούς πόρους», σύμφωνα με το Υπουργείο 
Οικονομικών των ΗΠΑ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Απριλίου 2012, ο πρόεδρος Putin δήλωσε σε ομιλία 
του στη Δούμα ότι «μια ομάδα ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών θα αποτελούσε 
αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη εθνικών στόχων χωρίς την άμεση 
συμμετοχή του ρωσικού κράτους»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος Wagner σταδιακά 
παύει να κατονομάζεται, ώστε να αποφύγει τον δημόσιο έλεγχο και να 
αποστασιοποιηθεί από τον κ. Prigozhin και τον πρόεδρο Πούτιν, αντικαθίσταται δε από 
άλλες οντότητες με διαφορετικές ονομασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω του 
οικοδομήματος αυτού, και επειδή ο όμιλος Wagner δεν έχει νομικό καθεστώς, το 
Κρεμλίνο προσπαθεί να αποποιηθεί κάθε ευθύνη όσον αφορά τις ενέργειες του ομίλου 
και τα εγκλήματα που διαπράττει·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ουκρανία η χρήση ΙΣΕΙΕΑ ενδεχομένως να αποσκοπεί 
στην απόκρυψη στρατιωτικών παρεμβάσεων, στην αποφυγή θυμάτων στα τακτικά 
στρατιωτικά στρατεύματα, και συνεπώς στην απόκρυψη, από το ρωσικό κοινό, του 
ανθρώπινου κόστους των στρατιωτικών επιθέσεων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος Wagner εντοπίσθηκε για πρώτη φορά το 2014, οπότε 
στήριζε φιλορώσους αυτονομιστές και βοηθούσε τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις σε 
εμπόλεμες εχθροπραξίες στην περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας και στην παράνομη 
εισβολή και προσάρτηση της Κριμαίας της Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε 
έχει εμπλακεί σε συγκρούσεις στη Συρία, το Σουδάν, τη Μοζαμβίκη, τη Λιβύη, την 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και τη Βενεζουέλα·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, εμπειρογνώμονες από 
τις ομάδες εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τη χρήση μισθοφόρων, για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και για τις βίαιες εξαφανίσεις, καθώς και οι 
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ειδικοί εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια και για τις εξωδικαστικές, 
συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, κατέληξαν από κοινού στο συμπέρασμα, τον 
Οκτώβριο του 2021, ότι ο όμιλος Wagner πραγματοποίησε κατάφωρες και 
συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μαζικές 
συνοπτικές εκτελέσεις, αυθαίρετες κρατήσεις, σεξουαλική βία, λεηλασίες, βίαιες 
εξαφανίσεις, και βασανιστήρια κατά τη διάρκεια ανακρίσεων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος Wagner έχει εμπλακεί στην επιθετική υπεξαίρεση 
βασικών πόρων, όπως εξορυκτικά και τελωνειακά έσοδα, με αποτέλεσμα να 
αποδυναμώνονται αναπτυσσόμενες χώρες επειδή τους στερεί βασικούς δημόσιους 
πόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, μετά την υπογραφή στρατιωτικής 
συμφωνίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας το 2018, η 
εταιρεία Lobaye Invest του ομίλου Wagner απέκτησε δικαιώματα εξερεύνησης χρυσού 
και διαμαντιών σε διάφορους τόπους εξόρυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 
2021, αποκαλύφθηκε σε ρεπορτάζ του CNN ότι Ρώσοι μισθοφόροι εκτελούσαν 
αμάχους και εξωθούσαν τους ντόπιους από εξορυκτικές περιοχές·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Λιβύη ο όμιλος Wagner συμμετείχε σε επιχειρήσεις 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και μάχης για τη στήριξη του Λιβύου αντάρτη στρατηγού 
Khalifa Haftar τουλάχιστον από το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την 
έκθεση της διερευνητικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη, του Οκτωβρίου 
του 2021, ο όμιλος Wagner έχει εμπλακεί σε εγκλήματα πολέμου, μεταξύ άλλων σε 
συνοπτικές εκτελέσεις αμάχων και κρατουμένων, δουλεία, τοποθέτηση διεθνώς 
απαγορευμένων χερσαίων ναρκών κατά προσωπικού, και δολοφονίες ή 
ακρωτηριασμούς αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, για παράδειγμα στο χωριό 
Al Sbeaa νότια της Τρίπολης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση τεκμηριώνει 
πολλαπλές και επανειλημμένες παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων 
Εθνών, καθώς και τη χρήση, από τον όμιλο Wagner, ρωσικών στρατιωτικών 
αεροσκαφών μεταφοράς φορτίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή στήριξης από 
Ρώσους μισθοφόρους και στρατιωτικούς εκπαιδευτές σε ριζοσπαστικές ένοπλες ομάδες 
έχει αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τη νότια γειτονία της ΕΕ·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Νοεμβρίου 2021, οι χώρες που συμμετείχαν στη 
Διάσκεψη του Παρισιού για τη Λιβύη εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε κάθε εξωτερική 
παρέμβαση στις υποθέσεις της Λιβύης και υποστήριξαν την υλοποίηση του σχεδίου 
δράσης για την απόσυρση μισθοφόρων, ξένων μαχητών και ξένων δυνάμεων από την 
επικράτεια της Λιβύης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις αρχές Νοεμβρίου του 2021, η 
Τουρκία έστειλε περίπου 150 πρόσθετους Σύριους μισθοφόρους στη Λιβύη, επιπλέον 
των 7 000 μισθοφόρων που βρίσκονταν ήδη στη χώρα και ήταν αφοσιωμένοι στην 
Τουρκία, παρά τα τοπικά και διεθνή αιτήματα για την απόσυρση όλων των ξένων 
δυνάμεων πριν από τις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί 
για τις 24 Δεκεμβρίου 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την τελική έκθεση 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη, δυνάμει της 
απόφασης 1973 (2011) που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, μια εταιρεία με 
έδρα στα Εμιράτα, η Black Shield Security Services, στρατολόγησε Σουδανούς 
υπηκόους για να υπηρετήσουν στη λιβυκή σύγκρουση·
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ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Συρία αποστέλλονται πράκτορες του ομίλου Wagner προς 
στήριξη των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων για τη διάσωση του καθεστώτος Άσαντ 
από τα τέλη του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισθοφόροι διέπραξαν και 
μαγνητοσκόπησαν ειδεχθή εγκλήματα κατά του συριακού πληθυσμού, όπως 
βασανιστήρια, δολοφονίες και αποκεφαλισμούς αμάχων κοντά στην Παλμύρα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συριακή ιδιωτική αεροπορική εταιρεία, η Cham Wings, 
έχει εμπλακεί στη μεταφορά μισθοφόρων από τη Ρωσία στη Λιβύη και πιο πρόσφατα 
στη μεταφορά μεταναστών στο Μινσκ·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τη χρήση 
μισθοφόρων κατονόμασε εκθέσεις σύμφωνα με τις οποίες το Αζερμπαϊτζάν, με τη 
βοήθεια της Τουρκίας, ανέπτυξε Σύριους μισθοφόρους ώστε να συνεχίσει τις 
στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην περιοχή συγκρούσεων Ναγκόρνο-Καραμπάχ·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Ιουλίου 2018, δολοφονήθηκαν τρεις βραβευμένοι 
Ρώσοι δημοσιογράφοι, ενόσω διερευνούσαν τις εξορυκτικές δραστηριότητες του 
ομίλου Wagner στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
θάνατος του Ρώσου δημοσιογράφου Maxim Borodin, ο οποίος εξέθεσε τις 
δραστηριότητες του ομίλου Wagner στη Συρία τον Μάρτιο του 2018, συγκαταλέγεται 
σε σειρά θανάτων δημοσιογράφων στη Ρωσία ενόσω κάλυπταν ευαίσθητα ζητήματα με 
δυνητικές επιπτώσεις για τις αρχές, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας 
Δημοσιογράφων·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Νοεμβρίου 2021, ο Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας Josep Borrell ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συναίνεση μεταξύ των 
υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ να ληφθούν περιοριστικά μέτρα κατά του ομίλου 
Wagner στο προσεχές Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 
2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, προειδοποίησε για την 
πιθανή εμπλοκή του ομίλου Wagner στο Μάλι·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αναφερθείσα συμφωνία μεταξύ του ομίλου Wagner και 
των αρχών του Μάλι προβλέπει την ανάπτυξη 1 000 αναδόχων στη χώρα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναπτύξει αποστολές Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 
(ΚΠΑΑ) στο Μάλι·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Δεκεμβρίου 2020, το Συμβούλιο ενέκρινε τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/1998 για τη θέσπιση του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που επιτρέπει στην ΕΕ να επιβάλλει περιοριστικά 
μέτρα κατά στοχευμένων ατόμων, οντοτήτων και φορέων, συμπεριλαμβανομένων 
κρατών και μη κρατικών παραγόντων, που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις και 
καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως ή εμπλέκονται σε αυτές ή 
συνδέονται με αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει την ευθύνη να αξιοποιεί 
πλήρως τον κανονισμό αυτόν σε περίπτωση παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

1. εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για το ευρύ φάσμα παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που εξακολουθούν να 
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καταγγέλλονται όσον αφορά τις ολοένα αυξανόμενες δραστηριότητες των ΙΣΕΙΕΑ και 
για τις οποίες, ως επί το πλείστον, κανείς δεν έχει λογοδοτήσει ακόμα·

2. καταδικάζει απερίφραστα τα ειδεχθή εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί από τον όμιλο 
Wagner και συναφείς ιδιωτικές στρατιωτικές οντότητες· επισημαίνει τις ισχυρές 
ενδείξεις ότι το ρωσικό κράτος φέρει την ευθύνη για τη χρηματοδότηση, την 
εκπαίδευση, τη διαχείριση και την επιχειρησιακή διοίκηση αυτών των 
παραστρατιωτικών ομάδων· υπογραμμίζει ότι οι δραστηριότητες του ομίλου Wagner 
συμπίπτουν και ευθυγραμμίζονται με την εξάπλωση της επιρροής της Ρωσίας σε 
εμπόλεμες ζώνες· εκφράζει την ακλόνητη πεποίθησή του ότι ο όμιλος Wagner και 
άλλοι εργολάβοι ασφάλειας υπό ρωσική ηγεσία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
πληρεξούσιες οργανώσεις του ρωσικού κράτους·

3. καλεί τις ρωσικές αρχές να επιβάλουν τον ρωσικό Ποινικό Κώδικα, ιδίως το άρθρο 359, 
το οποίο απαγορεύει τη στρατολόγηση, την εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση ή τον 
εφοδιασμό μισθοφόρων, καθώς και τη χρήση τους σε ένοπλες συγκρούσεις· καλεί, εν 
προκειμένω, τις ρωσικές αρχές να απαγορεύσουν επίσης τη συμμετοχή, σε κρατικές 
επιχειρήσεις, ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών που ασκούν μισθοφορικές 
δραστηριότητες κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

4. υπογραμμίζει τη σημασία να αντιμετωπιστεί η στρατηγική του ομίλου Wagner και των 
συνδεδεμένων με αυτόν εταιρειών, και δη η απόκρυψη της ταυτότητάς του με τη χρήση 
διαφόρων ονομάτων, με σκοπό την αποφυγή του διεθνούς ελέγχου·

5. καλεί όλα τα κράτη που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ομίλου Wagner και των 
συνδεδεμένων με αυτόν εταιρειών, ιδίως την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, να 
διακόψουν κάθε σχέση με τον όμιλο και τους υπαλλήλους του· καλεί όλα τα κράτη να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους όσον αφορά την επιβολή του διεθνούς δικαίου, να 
διερευνήσουν τις καταγγελθείσες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να 
ασκήσουν δίωξη κατά εταιρειών με έδρα στην επικράτειά τους όταν συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο·

6. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις ενδείξεις ότι η μεταβατική αρχή του Μάλι 
προτίθεται να χρησιμοποιήσει ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες, ιδίως τον όμιλο 
Wagner· καλεί επιτακτικά το Μάλι να μην συνεχίσει αυτή την πορεία· πιστεύει 
ακράδαντα ότι η συμμετοχή του ομίλου Wagner αντιβαίνει στον στόχο της 
αποκατάστασης της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στο Μάλι και της 
προστασίας του λαού του Μάλι, που αποτελούν τους θεμελιώδεις στόχους της ΕΕ, 
μέσω των αποστολών ΚΠΑΑ, και των κρατών μελών της ΕΕ τα οποία ενεργούν 
κατόπιν αιτήματος των αρχών του Μάλι·

7. πιστεύει ότι οι αποστολές και οι επιχειρήσεις της ΕΕ δεν μπορούν να διεξαχθούν ορθά 
και να επιτύχουν ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στις χώρες εταίρους όταν στις ίδιες 
χώρες δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας που 
κατηγορούνται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει 
τις στοχευμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης κατά των αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΕΕ στην Αφρική, για τις οποίες θα μπορούσαν να ευθύνονται ο 
όμιλος Wagner και οι συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες στο πλαίσιο του σύγχρονου 
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υβριδικού πολέμου που διεξάγει η Ρωσία· καλεί τις σχετικές μονάδες της ειδικής 
ομάδας StratCom της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να 
υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με αυτές τις εκστρατείες παραπληροφόρησης·

8. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία για να 
γνωστοποιήσουν στις σχετικές χώρες τους κινδύνους που συνδέονται με τη συμμετοχή 
στον όμιλο Wagner και τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες ή τη συνεργασία μαζί τους, 
και να αναδείξουν το φρικτό ιστορικό του ομίλου στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· προτρέπει τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν αυστηρές διατάξεις όσον 
αφορά τη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τη δημοκρατική εποπτεία 
και τη λογοδοσία στις συμβάσεις με ξένες ΙΣΕΙΕΑ για υπηρεσίες στρατιωτικής 
βοήθειας και ασφάλειας· προτρέπει τα κράτη να τηρούν πλήρη διαφάνεια όσον αφορά 
τη σύναψη συμβάσεων για υπηρεσίες στρατιωτικής υποστήριξης, ιδίως για τον αριθμό, 
τα καθήκοντα και τη διοικητική ιεραρχία των ΙΣΕΙΕΑ που βρίσκονται στην επικράτειά 
τους, καθώς και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση των 
συμβάσεών τους·

9. καλεί την ΕΥΕΔ να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του ομίλου 
Wagner, προκειμένου να αποκτήσει σαφή εικόνα των διαφόρων παραβιάσεων του, η 
οποία ακολούθως θα συμβάλει στη διασφάλιση της λογοδοσίας για τα διάφορα 
εγκλήματά του και θα προετοιμάσει το έδαφος για τη δίωξη των δραστών ενώπιον 
διεθνών δικαστηρίων· δηλώνει ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί 
στενά το θέμα, με την υποβολή έκθεσης και ενδεχομένως τη διενέργεια ακροάσεων·

10. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους συμμάχους τους να εντείνουν την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τον όμιλο Wagner και τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες·

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα ενωσιακά κονδύλια δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να χρησιμοποιηθούν από τις αποδέκτριες χώρες για τη χρηματοδότηση 
ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών με τέτοιο ιστορικό στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να εγείρει το θέμα αυτό στο πλαίσιο του διμερούς 
διαλόγου της με όλες τις σχετικές χώρες·

12. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να προσφεύγουν σε ιδιωτικές 
εταιρείες ασφάλειας σε ζώνες συγκρούσεων, αποκλειστικά για την προστασία των 
εγκαταστάσεών τους ή τη διασφάλιση της ασφάλειας των μεταφορών, και μόνο εφόσον 
αυτές σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· 
τονίζει ότι δεν θα πρέπει να γίνεται ανάθεση δραστηριοτήτων σε ΙΣΕΙΕΑ η οποία θα 
συνεπαγόταν τη χρήση βίας και/ή την ενεργό συμμετοχή σε εχθροπραξίες, παρά μόνο 
για λόγους αυτοάμυνας, και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέπεται οι 
ΙΣΕΙΕΑ να διεξάγουν ανακρίσεις ή να λαμβάνουν μέρος σε αυτές· πιστεύει ακράδαντα 
ότι η ασφάλεια και η άμυνα θα πρέπει πρωτίστως να παρέχονται από τις δημόσιες 
αρχές·

13. ζητεί να συζητηθεί διεξοδικά το ζήτημα των δραστηριοτήτων του ομίλου Wagner και 
άλλων ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών στην Αφρική κατά την προσεχή σύνοδο 
κορυφής ΕΕ-Αφρικής·
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14. επαναλαμβάνει την έκκληση που διατυπώθηκε κατά τη Διάσκεψη του Παρισιού για τη 
Λιβύη, της 12ης Νοεμβρίου 2021, προς όλους τους ξένους μαχητές, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθοφόρων, να εγκαταλείψουν την επικράτεια της Λιβύης· 
καλεί επιτακτικά τη Ρωσία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και όλα τα 
άλλα κράτη να συμμορφωθούν με την έκκληση αυτή, να σταματήσουν αμέσως να 
στέλνουν μισθοφόρους στη Λιβύη, και να αποσύρουν όσους βρίσκονται ακόμα στη 
χώρα·

15. καλεί επιτακτικά τις ρωσικές αρχές να αποσύρουν όλους τους μισθοφόρους από την 
ανατολική Ουκρανία και την Κριμαία·

16. επικροτεί τη δήλωση του ΑΠ/ΥΕ σχετικά με την επικείμενη έγκριση, από το Συμβούλιο 
Εξωτερικών Υποθέσεων, στοχευμένων κυρώσεων της ΕΕ κατά των σχετικών ατόμων 
και οντοτήτων που συνδέονται με τον όμιλο Wagner, καθώς και κατά ατόμων και 
οντοτήτων που συνεργάζονται μαζί τους, με χρήση των υφιστάμενων καθεστώτων 
κυρώσεων της ΕΕ, όπως το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· ζητεί οι κυρώσεις αυτές να περιλαμβάνουν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και 
τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των πρακτόρων του ομίλου Wagner· καλεί 
τις χώρες εταίρους συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της Αφρικανικής 
Ένωσης, να επιβάλουν παρόμοιες κυρώσεις· καλεί την ΕΕ να προετοιμάσει και να 
εγκρίνει περιοριστικά μέτρα για άλλες ΙΣΕΙΕΑ που παραβιάζουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

17. καλεί όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να κυρώσουν και να εφαρμόσουν 
πλήρως τα πρόσθετα πρωτόκολλα των Συμβάσεων της Γενεύης και να ενισχύσουν το 
διεθνές δίκαιο για την αποτελεσματική απαγόρευση των μισθοφόρων, με βάση το 
πνεύμα της Σύμβασης της ΟΑΕ του 1977 για την κατάργηση της μισθοφορίας στην 
Αφρική, της Διεθνούς Σύμβασης του 1989 κατά της στρατολόγησης, χρήσης, 
χρηματοδότησης και εκπαίδευσης των μισθοφόρων, και του εγγράφου του Montreux 
του 2008·

18. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν τη θέσπιση σαφούς και 
δεσμευτικού ρυθμιστικού πλαισίου για τις ΙΣΕΙΕΑ, ιδίως στο πλαίσιο της ανοικτής 
διακυβερνητικής ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών, και δη σε σχέση με 
σημαντικά έργα σε τρίτες χώρες, όπου τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από επενδυτές ή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα την ΕΕ, και να διασφαλίσουν ότι τα εν λόγω έργα 
παρακολουθούνται με διαφάνεια· προσβλέπει στην κυκλοφορία του σχεδίου πλαισίου 
του τον Απρίλιο του 2022· ζητεί να θεσπιστούν υποχρεωτικές απαιτήσεις δέουσας 
επιμέλειας για τις οντότητες που συνάπτουν συμβάσεις με ΙΣΕΙΕΑ·

19. υποστηρίζει το έργο που έχει αναλάβει η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
τα κράτη όπου έχουν αναφερθεί σοβαρές εικαζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων από ΙΣΕΙΕΑ να καλέσουν επισήμως την ομάδα εργασίας των Ηνωμένων 
Εθνών για τη χρήση μισθοφόρων να πραγματοποιήσει επειγόντως επίσκεψη στις χώρες 
αυτές·

20. καλεί επιτακτικά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν αποφασιστική δράση για 
την αντιμετώπιση του κενού λογοδοσίας των ΙΣΕΙΕΑ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την 
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εποπτεία και την παρακολούθηση της διαφάνειας· υπενθυμίζει σε όλα τα κράτη την 
υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν ότι οι ΙΣΕΙΕΑ που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους ή 
δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλίζονται δικαστικές ενέργειες, 
συμπεριλαμβανομένων ποινικών κυρώσεων, για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που απορρέουν από δραστηριότητες των ΙΣΕΙΕΑ· απαιτεί να έχουν 
απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε ένδικα μέσα όλα τα θύματα 
παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένων των καταχρήσεων που διαπράττονται από 
Ρώσους μισθοφόρους· καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει και να στηρίξει τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται σε εθνικές και διεθνείς δικαιοδοσίες για την κίνηση ποινικών 
διαδικασιών, με σκοπό να λογοδοτήσουν οι ΙΣΕΙΕΑ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· καλεί, για τον σκοπό αυτόν, τη Ρωσία να συνεργαστεί πλήρως με τα 
Ηνωμένα Έθνη, την ΕΕ και τις χώρες όπου φέρεται να έχει διαπράξει εγκλήματα ο 
όμιλος Wagner·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, και στο κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.


